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 יעיבר ךרכ

 האושה

1941 - 1945 

 לארשיב אטיל 'אצוי דוגיא תאצוה
 מ"דשת ,ביבא-ילת



 | ודרטהוצוהו ןפצצצ
 (4 ץס01טתממ65)

 \ס]. ןצ

 לדיצלע | סופדל | אבוה

 "םיפשר" םירפס תאצוה

 ביבא"לת ,4880 .ד.ת

 ויאמ סופד : רודיס
 םש סופד : הספדה
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 תורומש תויוכזה לכ

 לארשיב אטיל יאצוי דוגיאל

 19844 -- ד"משת ,ביבאילת

 קזות(66 ןתת 1



 :ןושאר ךרכ

 1918 דע ו"טה האמהמ אטילב םידוהיה

 :?נש ךרכבכ

 1941 דע 1918-מ אטילב םידוהיה

 ::שילש ךרכ
 תיאמצעה אטילב םידוהיה

 םישיא

 םיבושי

 :יעיבר ךרכ

 ה אוש ה

1-1 





 יעיבר ךרכ





 :ךרכה תכרעמ

 ךרוע ,(ל"ז) לקנופרג בייל

 ךרועה ןגס ,קרב יבצ

 ,ןילי ריאמ ,ראג ףסוי ,(ל"ז) יקסיילוא בקעי

 ,ןיול בד רייד ,(ל"ז) איבל ףסוי ,ילארשי דוד ר"'ד

 .(ל"ז) ןוסניבר בקעי ר"ד ,יקסבונרק יכדרמ





 התושרל ודימעה רשא ,םישנאלו תודסומל הנותנ תכרעמה תדות
 : םהיפסואמ םימולצת

 םילשורי ,םשו די

 תואטיגה ימחול ץוביק ,תואטיגה ימחול תיב

 ביבא-לת ,םינזיטרפהו םימחולה ןואיזומ

 קרוי-וינ ,"ָאוווי" ןוכמ

 תירבה-תוצרא ,(ןישודק) שידק .ג

 םילשורי ,יקצבול .מ





 םינינעה ןכות

 יללכ רודמ

 התוללכב האושה תרגסמב אטיל תודהי ןברוח / ןוסניבר בקעי

 ,"עצבמה תובצוע" לש תוח"ודב אטיל ןברוח לע םיטרפ / ראג ףסוי

 רגי לרק לש "הרוחשה המישר"בו "רקלאטש רטלאו ח"וד"ב

 "אטיל קריצאב-לארנג"הו דנאלטסוא / ראג ףסוי

 םיצאנה דגנ אטילב םידוהיה לש ןייוזמה קבאמה / ןיול בד

 הינשה םלועה-תמחלמב

 אטילב "יפוסה ןורתפה" לש עוציבה יכרדו תוינידמה / דרא קחצי

 םיאטילה םע וננובשח / לקנופרג .ל

 הנבוק וטיג

 וטיגב רתויב םיבושחה םיעוריאה / לקנופרג .ל

 וטיגב םייחה יאנת / לקנופרג .ל

 הנוגראו תיאוטיגה הליהקה / לקנופרג .ל

 הפועתה-הדשב הדובעה / ןלפק לארשי

 הפועתה-הדשב הדובעה תויעב / יקסיילוא בקעי

 תוינוריעה תודאגירבה / ברג .י .ל

 הדובעה-תונחמ -- וטיגה תוחולש / ןילי ריאמ

 וטיגב תינמרגה הדובעה-תכשל / ץיבוניבר .א .י

 וטיגב םישנ תודובע / ןיול לאפר

 וטיגב םילודגה הכאלמה-יתב / ןוסלגס השמ

 וטיגב םינטקה הכאלמה-יתב / טדימשדלוג אגרש

 וטיגב תוננגה / קירדומ השמ

 וטיגב תוסנרפו הלכלכ / לקנופרג .ל

 וטיגב יאופרה ןוגראה / לגס והילא רד

 וטיגב תוברת-ייח / זיוהנירג .ש

 םהירומו וטיגב רפסה-יתב / ןלפק לארשי

 וטיגב ירבעה רפסה-תיב ידלי / יקסבשרו-לגס הינוס

 וטיגב יעוצקמה רפסה-תיב / יקסיילוא בקעי

 וטיגב הקיסומ / .ש .ל

 וטיגב תדה"ייח / ןוסרפ ןנחלא ברה

 ותימדתו וטיגה / לקנופרג .ל

 לז סקלא ןנחלא ר"'ד / לגס והילא רייד

 ייעישתה טרופה" / ןוסלטייפ .א

>29 

[8 



 הנבוק ידוהי לש םינזיטרפהו ירמה תעונת / ןיול בד % ןוארב .א יבצ

 159 הינשה םלועה תמחלמב

 |38 הנבוק וטיגב םיימינפה םיסחיה / תימשנ הרש

 ילוואש וטיג תורוק

 ! 213 םידלי 205 הדובע : 192 תוגיצנ ;187 וטיגה ;185 המחלמה

 !:225 םינמרג :221 תרתחמ ;:218 הריש ;:217 תד ;215 הרבח

 .230 ץיבוביל לדנמ :229 ץקה ;221 םיאטיל

 הדשה ירע

)374--235( 

 תומלשה

 277 הינוטסאלו היבטלל תוילגהה / ןלפק לארשי

 217 (הטוליש) גורקדייה תונחמ / ןלפק לארשי

 201 הינמרגל ולגוהש הנבוק ידוהי לרוג / ראג .י

 תונחמב םישנ

 227 דובעשב תוידוהי / אירול רתסא

 13 (הינש הפוקת) ףוהטוטש / לאינד-ץרווש .ל

 16 ףוהטוטש הנחמב "ריווער"ב / היקלס לחר

 ]08 ואכאדו ףוהטוטש / ץרפ ןרהא ר'ד

 116 ואכאד דיל זוכירה-תונחמב יאופרה בצמה / לגס .א רייד

 ]8 הברה ורזעש םיטעמ / ןילי ריאמ

 2271 םיטצאקבו תואטיגב םיקאווטיל יפב םירובידו תורמימ / ןלפק לארשי

 21 הנבוק וטיגב ורבוחש םיריש

 2108 םילוצינה םע (ל"יח) תידוהיה הדאגירבה ילייח תשיגפ / ןוירמצ חמצ

 10 המחלמה רחאלש הינמרגב אטיל יאצוי םידוהי דוגיא / ראג .י

 12 ריביסב םילוגו םיריסא / ןיול בד

 17 המחלמה ירחא אטילב םידוהיה ייחמ / ראג ףסוי

 25 לארשי-ץראל אטילמ החירבה תליחת / ןיול בד

 םיחאה-תורבקו חצרה תומוקמ ,האושה ימיב אטילב םידוהיה יבושיי

 תומשה חול



% + 

 יעיברה ךרכה תא ''אטיל תודהי' תכרעמ השיגמ תצמואמו תכשוממ הדובע רחאל
 םידוהיה לע 1945--1941 םינשב הרבעש האושה רואיתל ולוכ שדקומה ,וז הרדיסב

 לש התליחתל דע ויהש יפכ ,אטיל לש היתולובגב בושייה תודוקנב ויח רשא
 .* היגשה םלועה-תמחלמ

 םיכרכה תשולשב ,השעמל ,אבוה וידממו ןברוחה תמצוע לש התועמשממ תחפט
 האלימש ראופמה דיקפתהו התומדקמ אטיל תודהי תודלות ורקסנ םהב ,םימדוקה
 ןהו יתלכשההו יגרותה רושימב ןה ,תישממו תילוגס הניחבמ ,םלועה תודהיב
 .ןויצ תבהאו תילאיצוסה המדיקה םוחתב

 רומא ,אטיל תודהי לש םינומהה-רבק לע ללוגה תמיתס תא ףקשמה ,הז ךרכ

 הישודק ולפנ ךיאו וז תודהי הערכוה דציכ ,תויודעו תודועת ךמס-לע ,ראתל
 .הירוביגו

 רשפיא -- םיגש תורשע עבראל בורק -- םויה דעו זאמ רבעש ברה יסחיה ןמזה

 תא בוש ררבלו רוזחלו ,םלועה יבחרב םירוזפ ויהש ,םיפסוג םיאצמימ זכרל םנמא
 םיטרפ הברה הפוקתה ךשמב ושטשטיג תאו םע דחי םלוא ,תודבועה לש ןקּיד
 םירושקה הלא דחוימבו ,חבטל םינודנה ברקב הררשש הריוואה תא ונייפא רשא
 ,ןמז ותואמ םיגיגהו תובשחמ ,תוכרעהב יוניש לח ןכ .ורבחל םדא ןיבש םיסחיב
 .ןושאר ילכב דימת אל הז םגו םיבותכב רמשנ םהמ ריעז קלח קרש

 םה ,הז ךרכב םיפתתשמהו ,(ןוסניבר .י רידל ץוחמ) תכרעמה ירבח לכ יכ םא

 תאז לכב ירה ,תועווזה תא םרשב לע וזחו תפותהמ וטלמנש םילצומ םידוא םמצע
 תואמ תא תורוקה לש דבלב ריעז יוצימ אלא ,הז ךרכב םיאבומה ,םירבדב ןיא

 .תונושמו תונוש תותימב ותמו וחצרנש ,"הנשה תומי לכמ" םידוהיה יפלא

 ןכות לש תּומלש הזב םיאבומה םירבדב תוארל םירמייתמ תכרעמה ירבח ןיא
 ראש םע דחי -- ושמשי רשאו ,ועריאש יפכ תודבועה רופיס תא אלא ,יעדמ קוידו

 ידוסיו ףיקמ רקחל רוקמ -- דיתעב ועיפוי דועו ועיפוהש םירקחמהו םירפסה

 .הנוילכ תפוקתב אטיל תודהי לש םימיה ירבדל
 לש ורבק לע הנמאנ הבצמ הווהי ,וימדוק תשולש םע דחי ,הז ךרכש םיווקמ ונא

 וחצרנש ,םישודקה יפלא תואמ לש םהיתומשנל דימת-רנו אטילב ידוהיה ץוביקה

 .םיאטילה םהירזועו םיצאנה ידיב

 ,תיאמצעה לארשיב עיפומ הז ךרכש ,הדבועב תוארל ילוא ןתינ אלפומ למס

 בקע רשא ,הטילפה תיראש לש התאיצי ךילהת םייתסמו דמוע וניניע דגנשכ

 .םינומהה תורבק ןיב ררוגתהל רוד ךשמב הכישמה ןמזה תוכופהת

+ 

 .םנכותל םיארחא םג דבלב םהו םהירבחמ םשב םיעיפומ רפסה ךותבש םירמאמה

 ,תרחא הרוצ לכבו ,םטעיירפמ ומרתש הלא לכל התדות העיבמ תכרעמה

 .רפסה תעפוהל

+ 

 בקעי ר"ד ,לקנופרג בייל ד"וע ,תכרעמה ירבחמ העברא וכז אל הבאדה הברמל

 .רפסה תעפוהב תוארל ,איבל ףסויו יקסיילוא בקעי ,ןוסניבר

 ר"ד .רמוחה בור תא ךורעל קיפסהו רפסה לש ךרועה היה לקנופרג בייל ד"'וע

 הידעצב תכרעמה תא החנה ,רפסה תאצוה ןויער ימזוימ דחא היה ןוסניבר בקעי

 .התדובע תא ןוויכו םינושארה

 ,הימונוטואה לש התחירפ תישארמ אטיל תודהי לש םילוגדה היגיהנממ ויה םהינש

 תודהי יגיצנו ירבוד םע ונמינ םהינשו ,תיאמצעה אטיל לש "בהזה רות" תונשב

 .הל הצוחמו אטיל תולובג ךותב ,םיירוביצה םייחה לש תונושה תוריזב אטיל

 .דרפנ ךרכל התביבסו הנליו םייואר ,תכרעמה תעדל *



 ד"וע .םעה ינומה לש תונורחאה לבסה תונשל םינמאנ םיפתוש םג ויה םהינש

 .ואכאד הנחממ המחלמה ףוסב קר ררחושו הנבוק וטיגב אולכ היה לקנופרג בייל
 רקחל שדוק ויה וייח לכ ךא ,תפותהמ טלמיהל םנמא חילצה ןוסניבר בקעי ר"'ד

 םרכז .האושה תפוקת דומילו רקחל דוסי-ינבא םה וירקחמו וירפס .האושה תפוקת
 .אטיל תודהי תודלותב םלועל תורח

 אטיל יאצוי דוגיא שאר-בשוי ,יקסיילוא בקעי ומלועל ךלה רפסה תמיתח םע
 .וייחב תונורחאה םינשה הרשעדעבש ךשמב לארשיב

 תא להינ האושה ינפלש הפוקתב .תיעוצקמה הרשכהה שיא היה יקסיילוא בקעי

 טלקימ שמישש יעוצקמ רפס-תיב םיקה הנבוק וטיגב םג .אטילב "טרוא" תודסומ

 הטילפה תיראשל םיקה ,ואכאד רגסהה-הנחממ ורורחש ירחא .לארשי ידליל ינמז

 ,חצרא ותיילע םע ."טרוא" תרגסמב הרשכה תודסומ לש תשר תיברעמה הינמרגב

 -טרוא ל"כנמכ תיעוצקמה הרשכהה תודסומ תשר תא הבר החלצהב חתיפ ,1949-ב

 הליגמב תידוהיה אטיל קרפ תא חיצנהל הבוח שח האושה ילוצינמ דחאכ .לארשי

 הרדיסה לש תכרעמב היחה חורל ךפה הלדנ יתלבה וצרמב .ונמע תורוק לש

 לש ותעפוה תא שיחהל םרת רשא ,לודגכ ןטקכ ,רבד לכב לפיטו ,"אטיל תודהי"
 .הז ךרכ

 תרתחמה יליעפ םע הנמינ וטיגב .ילוואש וטיג ילוצינמ היה (ץיבוביל) איבל ףסוי
 הטילפה תיראש ןעמל תוליעפב ךישמה ץראב ."הדסמ" ינויצח ןוגראה ישארמו
 .לארשיב אטיל יאצוי דוגיא תלהנה רבח היה .ילוואש ידוהי תליחק תחצנה ןעמלו

 .ךורב םרכז אהי

+ 

 תלהנה ידיב הלע ,הז רפס תנכה תצורמב וררועתנש םיברה םיישקה ףא לע
 ךרכ תעפוה םע המצע לע הלטנש המישמה תא םילשהל לארשיב אטיל יאצוי דוגיא
 ."אטיל תודהי" הרדיסב יעיברה ,האושה

 ץראב בחרה רוביצה ינפל ,ואבוי יכו החצנהה לעפמל ךשמה היהיש ,תווקל שי
 .יגארטה הנוילכו אטיל תודהי תשרומ ,םלועבו

+ 

 דוגיא שאר-בשוי ,ץיבושנייב לאימחרי רמ לש ולעפ תא הכרעהב תנייצמ תכרעמה
 .םויס ידיל הז ךרכ תאבהב ,לארשיב אטיל יאצוי

 תפכרעמה
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 ןוסניבו בקעי

 התוללכב האושה תרגסונב אטיל תודהי ןברוח

 ערתשה םיצאנה לש (6עם10מזטג8פ1116) הדמשהה ןוצר

 ועבטב היהו םהילא העיגה םדיש םיידוהיה םיצוביקה לכ ינפ לע
 "ללוכה ןורתפ"ה תנווכ לע בתכב תיבמופה האדוהה .ילאטוט

 האצמנ תינמרגה העפשהה יחטש לכב ((058נג(1090מק)

 ילויב 31-ה םוימ ךירדייה דראהניירל גנירג ןמרה לש ותרגאב

 לע תויולג רבודמ םג וב .(28--710 גרבנרינ ךמסמ) 1
 יצאנה גהוגה ךרדכ .(ע₪1ספמַש) "יפוסה ןורתפ"ה תונווכ

 ,ומוציעב היה רבכ תוינכותה עוציבש ירחא הז בתכב רושיא אב

 תופידר לש םינוש םיחטש ןיב םירכינ םילדבה שי תאז לכבו
 םיביכרמה תריקס .הז ללכמ תאצוי תידוהיה אטיל ןיאו הדמשהו

 .וז החנה תרשאמ אטילב האושה תודלות לש
 תיפרגואיגה התונכש תא שיגדהל וברה תיעוצקמה תורפסב
 .םש בצמה לש םידחוימה םיביכרמה דחאכ הינמרגל אטיל לש

 םיחטשל ויה תוינמרגה תושילפה לכ .קויד הנועט וז העידי

 ,(1939 רבמטפס) ןילופל םג סחייתמ הז רבד .התא םילבוגה

 םג ,(1940 לירפאב היגברונו הינד) ןופצל םג םייוסמ ןבומב

 לבא .(1940 יאמב גרובמסכולו דנלוה ,היגלב ,תפרצ) ברעמל

 רובע ירחא אלא ,השילפה תובקעב םש האב אל הדמשהה

 הלאש"ה ןורתפ לש תוינידמב לדבהה ינפמ ? עודמ .םיבר םישדח

 הטלחהה רלטיה ידידלע הלבקתנ 1941 ביבאב קר ."תידוהיה
 םעה לש תיסיפ הדמשה ,רמולכ ,'ייפוסה ןורתפ"ה לע הפ-לעב
 רותב עצבמה-תובצוע לש םתוחילש .םש אוה רשאב ידוהיה

 אל הדמשהה תולועפ תא םיעצבמו רידסה אבצה לש םיוולמ
 תינכת םע רשקב הז לכ ,1941 לירפא--סרמב אלא הרדגוה

 התיה אטיל לש התונכש .(מ"הירבל השילפה ןפוצ) הסורברב

 רשאכ הפוקתב הכרענ הילא השילפהש ינפמ ,הידוהי ירכועב

 .םידוהיה לש תילטוטה הדמשהה לע רבכ טלחוה
 בצמב הידוהי תא האצמ (הלוכ מ"הירבבו) אטילב הדמשהה

 הגכשה ןילופ ידוהי לש םבצממ ןיטולחל הנוש ינפוגו ישפנ

 לש יצחו םייתנש ירחא ,תוומה תונחמל םישוריגה תפוקתב
 ,תואטיגב םיפופצ םידוהיה בור ויה הב תיתדמשה-םורט הפוקת

 דקופ תופגממ תוומשכ ,ךרפ-תדובע ידבוע ,אמצו בער ילוכא

 ידימ תונויזבו תויוללעתה תונברק ,םירקבל םישדח םתוא
 תמועל .רגסהה-תוגחמ ןושלב "םינמלזומ" -- רוציקב ,םיצאנה

 ןיא .שפנבו ףוגב םימוגפ יתלב םבורב אטיל ידוהי ויה הז
 םימדה-ןובשחב ףקתשה הזה לדבהה םא עובקל םינותנ ונל

 .יפוסה
 -יינעה תוחתפתה לע תוילילש תוכלשה ול ויהש ,רחא ביכרמ

 הכייתשה אטילש הדבועה היה ,אטילל םינמרגה תשילפ םע םינ

 ןבומב ,תיחרזמה היצילג ,תויטלבה היתונכש) םיחטש תצובקל

 ןכ-ומכו ,תיברעמה הניארקואו תיברעמה היסורוליב םג םייוסמ
 יטייבוס ןוטלש המ-ןמז היה םהבש (תינופצה הניבוקובו היברסב
 -תירבל הלאה םיחטשה חופיס :הזב ךורכה לכ לע ,יופכ

 םיסופדב םתפלחהו םימדוקה םייחה יסופד לכ תסירה ; תוצעומה

 "םירשכ יתלב" םישנא יפלא תאילכו יטילופ רורט ; םייטייבוס

 -ייבוסה ולגיה תינמרגה השילפה יגפל רצק ןמז .רהוסה-יתבב
 תורשע תוצעומה-תירב לש םיחדינ תומוקמל הלא םיחטשמ םיט
 קומיגה ךות ,רטשמל תונמאנ-יאב םידושחה ,םישנא יפלא
 ,םינמרגה םע הלועפ ופתשי אמש (הערפ ימימ עודיה) יתרוסמה
 ונימאה םנמאה .תובכשהו תוגלפמה לכמ םידוהי םג םכותבו
 ונל ןיא יכ םא + םיצאנה ירזועל וכפהי םידוהיהש םיטייבוסה
 אטילמ "םישרוגמ"ה םידוהיה רפסמ יכ לבוקמ ,תוקיודמ תועידי
 הלחש "לעפמ" הז היה ,הליחת הבשחמב .םיפלא תעבשל עיגה
 יטייבוסה ןוטלשהש ילבמ ,השעמל ;"תופידר"ה תרדגה וילע
 םה ,םוקמ לכמ .תננכותמ יתלב "הלצה" וז התיה ,ךכל ןווכתה
 התיה הלודג רתוי .םיינמרגה "העפשהה יחטש"ל ץוחמ ואצמנ
 לש "לובג"ה תא וצחש םידוהי ףלא רשע-השימחכ לש הצובקה

 קחרתהל הפיאש ךות ,םשוביכ ברע םינכשה םיחטשה םע אטיל
 היסורוליבל לובגה תא וצח (1939) תמדקומ הפוקתב .החרזמ

 ינש ךותמ םידוהי ףלא תואמ שולשכ תיטייבוסה הניארקואו
 םידוהיהמ 15%, רמולכ ,ןילופ ,ןמנרבוג-לרנגב ונכשש ןוילימ
 ודדנ םשמו המחלמה ירחא ןילופל ורזח םבור .ולצינ הלאה
 ץראל םשמו ,הילטיאו הירטסוא ,הינמרגב םיטילפ תונחמל

 אטיל ידוהי לש תוצובק יתש לש זוחאה .תורחא תוצראלו
 .הלוכ תיאטילה תודהיה לש 10%  ךרעב אוה ליעל תורכזנה
 םייחב וראשנ "םילוצינ"המ המכ תוקיודמ תועידי ונל ןיא יכ םא
 ןיא .הצרא עיגה לטובמ יתלב רפסמש עודי ,המחלמה םותב

 ידוהי לרוג רשאמ רתוי עורג םלרוג היה הז ןודנבש קפס לכ

 היה ליעל רומאה ביכרמה לש רתויב תיגארטה הכלשהה ,ןילופ
 היה אלש ,םידוהיה תדמשהל תימוקמה היסולכואה לש הסחי
 -שהו תצרמנ הלועפ אלא ,תויתפכיא-אלהו תוילרטינה ןמ וב

 יאטילה םעה .הירחאו השילפה ינפל םינומה חצרב ןוצרמ תופתת

 רותב ידוהיה .המקנל אמצו םידוהיל האנש אלמ ובורב היה

 תוטלתשה לש ןברק םעפה םג לפנ יתרוסמ לזאזעל-ריעש

 םידיחי םיאטיל .ןוטלשב םידוהי תופתתשהו אטילב םיטייבוסה

 ,תיגמרג הארשהב ןהמו תיאטילה תרהט לע ןהמ ,תונוש תוצובקו
 תובהלתהב ופתתשה ,1111150011201,  111118%0תבם08ם600 ןוגכ

 -יכה לש הנושארה הפוקתב רקיעב ,םידוהיה חבטב תוירזכאבו
 םעה לש ונופצמ לע החמי-לב םתכ ריאשת וז הלועפ .שוב

 שוביכ-יחטשל םג ועיגה רזעה-תרטשמ ישנאמ המכ .יאטילה
 ולהיגש ,(5\צ000) פורטש תוסייג ןיב .השראול וליפאו םירחא

 .םיאטיל םג ויה ,השראו וטיג ידרומ דגנ תיאבצה הכרעמה תא
 ידידזלע םידוהי לש הלצה ייוכיס ויה הז םילקאב יכ רורב

 ,הינדל אטיל תא תומדל ונל לא .םימועז 6( האבחה) םיאטיל
 ןכשהו ולוכ םעה תרזעב ,תימוקמה ירמה תעונת הליצה םש
 םעה היה קוחר ,ןכ ומכ .היגד תודהי לש הבור תא ,ידוושה
 םתיצחמ) םידוהי ףלא םירשע איבחהש ידנלוהה םעהמ יאטילה

 לש ץוביק ךותמ ידנלוהה םעה ידי-לע םילוציג 10,000 .(ולגתנ
 אטילב היה ךירצ הז רועשב .םיזוחא העבש םיווהממ 0

 אטילב םיאובחמה .17,500-ל םילוצינה םיאבחנה רפסמ עיגהל
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 -תומוקמ ויה תוחונ תוריד אל .םינוש ויה דנלוהב םיאובחמהו

 ,הזל ףסונ .םועז היה םרפסמו ,"תונילאמ" אלא ,הלא אובחמ

 חסונ ,הנבוקבו הנליווב "ירא דצ" םידוהיה ליבשב היה אל

 םישנא איצוהל ורשפיאש "םיירא תוריינ" אל ףא ,השראו

 ורזעש םיאטילהמ הלוגס-ידיחי םתואש וילאמ ןבומ .וטיגהמ
 .דמוע ומוקמב םדובכ הז םילקאבו וז הפוקתב םידוהיל

 התמהה-יכרד יתש ןה הלא ? םיזאגב הלערהב ימו היריב ימ
 ."יפוסה ןורתפ"ה עוציבל םיצאנה ושמתשה ןהבש תוירקיעה
 הינב בור תא הדביא ,היברסבו הלוכ תבחרומה מ"הירבכ ,אטיל

 תיזכרמה ,תינופצה הפוריאו ןילופ ידוהיכ אלש ,תויריב םידוהיה

 .םיזאגב תופסיהל תוומה- תונחמל וחלשג הידוהיש ,תיברעמהו

 עצוב וב םוקמה איה היריה יחטשל תינייפואה הינשה הדוקנה

 ,ברעמה תונידמב תוממוקתה ינפמ ,הארנכ ,וששח םיצאנה .גרהה

 םתוא וחלש ךכ םושמו ,ינומה חצרל םידע םש םימעה ויה וליא

 עצבתמ יגומהה חצרה היה ןילופב םג .ןילופב תוומה- תונחמל

 ליבשב ומקוהש תונחמב אלא ,םידוהיה לש םבשומ םוקמב אל

 םה הנליוו הנבוק ידוהי וחצרג םהב תומוקמה .הלוכ הפוריא

 .הנליוול בורק ראנופו הנבוקב יעישתהו יעיבשה םירצבמה

 רבוטקואב 10-ב תיאנבוקה אטיל םע ודחאתה היתונבו הנליו

 ויה יכ םא .האב השילפהשכ יצחו הנש הפלח לכה-ךסבו ,9

 -זמתהה ,תידוחיה אטיל יקלח ינשל םיפתושמ םיטנמלא הברה
 ןיב ינוש לש תואמגוד שולש ירהו .לישבהל הקיפסה אל תוג
 וטיגה ךותב םיטנטילימ רתוי ויה םיאנליווה .הנליוול הנבוק
 תידוהיה המיחלב ופתתשה הלא םגו הלא םג יכ םא) םיאנבוקהמ
 םידוהיה תצעומב וטיגה יריסא ואר הנליוובש העשב .(םיצאנב
 ,("םידוהי םידגוב תצעומ") "טאררעפנדוי" אלא ,"טארנדוי" אל
 -סטלא"ה רוי לא דובכ לש סחי ללכ ךרדב היה הנבוקב ירה
 םינברה םג .םיבורקה וירזועו סקלא ןנחלא רד ידוהיה "טארנט

 אטיל תודהתי

 טבחתה רבכש היגוסל םינוש םישוריפ ונתנ הנליוובו הנבוקב
 םכמ דחא ונל ונת :ם"וכע םכל ורמא םא ןכו" :ם"במרה הב
 םהל ורסמי לאו םלוכ וגרהי -- םכלוכ גורהנ אל םאו ,ונגרהנו
 .(ם"במרהל הרותה ידוסי תוכלה) "לארשימ תחא שפנ

 וטיג לש "טארנטסטלא"ה ירבח ולאש רשאכ ,הז תמועל
 -אנהכ רעבוד-םהרבא ברה ,הנבוק לש הבר לש ותעדב הנבוק
 לרחא אלמל ,ידוהיה רסומה יללכ יפ לע ,םיאשר םה םא ,אריפש
 לכ לעש העדוה םסרפל ,הקואר ,ופאטשיגה גיצנ לש ותדוקפ
 רכיכ"ב רקובב 6 העשב םויה תרחמל להקתהל וטיגה ידוהי

 ריאשהל ימ תא ררבל לכוי ,הקואר ,אוהש ידכ ,"םיטרקומדה

 ,אריפש ברה םהל הנע -- "רחא םוקמ'"'ל איצוהל ימ תאו וטיגב
 םתא העדוהה םוסרפ ידי-לע םא :םינוש םירפסב הקידב ירחא
 םכילע -- וטיגה תדעמ קלח וליפא ּולו םידוהי ליצהל םילוכי
 וקספ הנליווב .םכמ םישרודש המ תושעל םכשפנב זוע אוצמל
 לש ותרות לע חוכיווב יכ ןייצל יאדכ .ךופה קספ םינברה
 יכ ,העדה העבוה "תיחרזמ תילעה היזלש"ב ןודנב ם"במרה
 לש תדחוימה תואיצמה תא תספות ם"במרה לש ותרות ןיא
 .וננמז

 לש תודיבאה :אטיל תאושבש דוחייל ףסונ דחא ביכרמ דוע
 תמנעל .האושה יחטש לכב רתויב תורומחה ןיב ןה אטיל ידוהי

 ,מ"הירבב אטיל תודהי ידירש ואצמנ המחלמה רמג םע ,הז
 םשל םג) הינמרגב ,(ושרוג םשל) הינוטסאב ,היבטלב ,אטילב
 םרפסמ יכ םאו םירוקעה תונחמב וזכרתה םלוכ אל .(ושרוג
 ,ךוניח ,תוינידמ ,תויגוגרא) תולועפה לכב ונייטצה םה ןטק היה
 -יינעה ךלהמ לע םמתוח תא ועיבטהו תונחמב (םירפס ,תונותע
 םבורב ולע םה .םועזה םרפסמ םע היצרופורפ לכ אלל םש םינ
 .תויולגה ץוביקב בושח טנמלאכ םישרש הב וכיהו הצרא



 ואג ףסוי

 "עצבמה תובצוע" לש תוח"ודב אטיל ןברוח לע םיטרפ
 "תמבסונה המיזשר"בו "רקלאטש רטלאו ח"וד"ב (םווז6טקקזוו)

 רגי לרק לש

 י'עצבמה תובצוע'" .1

 םכותב -- חרזמב רשא םישובכה םיחטשב םידוהיה תדמשהב
 ,תודחוימה "עצבמה תובצוע"ל ישאר דיקפת היה -- אטיל
 .ךירדייה דראהנייר -- .ד.סהו ןוחטבה תרטשמ שאר םיקהש
 עצבמ) רלטיה לש "11 'סמ הארוה"ב ורדגוה ןהיתורטמ

 לע הפקתהה ינפל בר ןמז ,1940 רבוטקואב 18-ב ("הסורברב"

 .תיטייבוסה היסור
 ינמרגה אבצה לש יללכה הטמה ןיב םכסה גשוה 1941 יאמב

 "עצבמה תובצוע" לש ןהידיקפת לע .ס.סח ןיבל (טכַאמרוו)

 ואצמייו תיטייבוסה היסורב ושבכייש םיחטשב ןהיתוגולפו
 אבצ-תדיחי לכל יכ ,רמאנ םכסה ותואב .אבצה לש ותטילשב

 ותושרל .ס.סהו ןוחטבה-תרטשמ שאר לש גיצנ עבקיי המיאתמ
 ,"עצבמ תובצוע" תרוצב תודיינ תודיחי הנדמעות גיצנ ותוא לש
 תודיחיו '"תודחוימ תוגולפ" ,י'עצבמ תוגולפ"ל הנקלחתתש

 .רתוי תונטק
 בכרוה תיטייבוסה היסור דגנ המחלמה תלחתה ינפל רצק ןמז

 ןסקאז ינמרגה לבחב "עצבמה תובצוע" לש דוקיפה ןונגנמ
 רמאנ .םישובכה םיחטשב ןהידיקפתל תודיחיה וכרדות םג םשו
 ןהילע םישובכה םיחטשב יטילופה ןוחטבה לע רומשל ידכש ,ןהל

 תמייק תודגנתה אל ,םזיצאנל תודגנתה לכ ,םחר אלל ,לסחל
 אללו םחר אלל לסחל םג שי .םוקל הלולעה וזכ םג אלא ,דבלב
 גורהל שי םישנה תא .היסולכואה לש תומלש תוצובק הריקח לכ

 םה םידוהיה .דימשהל ךירצ םידליה תא םגו םירבגה םע דחי
 תורחאה תוצובקה .דיחכהל שי ןתואש תוירקיעה תוצובקה תחא
 -ומוק ,"םדאה"ינב-תת םיתאיסאה" ,חורה"ילוח ,םינעוצה :ןה

 ףסוותנ המחלמה ךלהמב ."םיילאיצוסַא םישיא"ו ,םיליעפ םיטסינ
 .םהירזועו םינזיטרפ דגנ קבאמה םג "'עצבמה תובצוע" ידיקפתל

 עברא ויה .ס.סב .תונכוממ תודיחי ויה "עצבמה תובצוע"
 -- יניטלה ב"אל תונושארה תויתואה עבראב ונייוצ ןה .תודיחי
 רשא ,ןלדוגב תודיחא ויה אל "עצבמה תובצוע" .,
 .ס.סה ירבח ןיבמ וסיוג הרושה ישנא .שיא 900-ל 500 ןיב ענ

 -יצקה .(0201תוגת650011061) רדסה- תרטשמו (0781106מם -- -5.5.)

 םיילילפ םיניינעל הרטשמה ,ופאטשיגה ישנא ןיבמ -- םינ

 ןתושרל .(ןוחטבה תוריש -- 516612610016ם8) .ד.סה ישנאו
 -ירטוש לש תודיחי ךרוצה תעשב ודמע "'עצבמה תובצוע" לש
 ,םיאטיל -- ןוגכ ,תימוקמה היסולכואה ךותמ וסיוגש ,רזע
 תולודג הדמשה-תויצקא לש םירקמב .דועו םיניארקוא ,םיבטל

 .ינמרגה אבצה לש םילייח ןתושרל ודמעוה רתוי

 תבצוע" התיה תיטייבוסה היסור דגנ המחלמה הצרפ רשאכ

 (151ת250333(53מ005) עצבמה-תוגולפמ תבכרומ 4 "עצבמה

 תחת ,4 '"'עצבמה תבצוע" .3-ו 2 עצבמה-תוגולפמ ןכו 18 ,זמ

 האר) רקַָאלאטש רטלאו ר"ד רריפהדאגירב-.ס.ס לש ודוקיפ

 -.ס.סה דוקיפ תחת רתוי רחואמו (ולש ח"ודה תא ןלהל
 הנחמל הליחת תדעוימ התיה ,טסוי ץנייה רריפהדאגירב

 -- רתוי רחואמו ,הינוטסאו היבטל ,אטילב הלעפ איהו ינופצה

 .דארגנינלל ביבסמש רוזיאב םג
 הבחרתה ,םילודג רתויו רתוי םיחטש םינמרגה ושבכ רשאכ

 דעו יטלבה םיהמ הערתשהו "עצבמה תובצוע" לש ןתלועפ
 ,ללכ ךרדב ,היה הבצועה הטמ לש ובשומ םוקמ .רוחשה םיל

 ויה תוגולפה .הבצועל וכייתשהש תוצובקה בשומ תבריקב
 תדמשה תוטיש ."ןתוחילש" תא תועצבמו ריעל ריעמ תועסונ
 בושייל י'עצבמה תובצוע"מ הגולפה אובב .תונוש ויה םידוהיה
 תבריקב םתוא םיחצורו םידוהיה לכ תא םיסנכמ ויה ,ןטק ידוהי
 םהבש ,תומוקמב .םיכומסה תודשבו תורעיב וא בושיי ותוא
 .םידחא םיבלשב הדמשהה העצוב ,רתוי לודג ידוהי בושיי חיה
 םיסובוטואב םג ושמתשה תומוקמ רפסמב .היריב חצרנ היה בורה
 רשא לכ תא תונברקה ןמ ודדש חצרה ינפל .םיזגב םידייוצמ
 .םתושרב היה

 ןהיחוויד תא רידס ןפואב תוחלוש ויה "עצבמה תובצוע"
 "6616551626726168") ךיירה ןוחטבל ישארה דרשמל ,ןילרבל
 תוח"ודל ףרוצ םש .(2511 -- תובית ישארב ,םגטסזגתתש
 ויה םידדובה תוח'ודהמ .ןוחטבה-תרטשמ תולועפ לע עדימ םג

 םישמתשמ ויה םידוהיה חצר ןויצל .םיפיקמ תוח"וד םיביכרמ
 ,"ודמשוה" ,"ולסוח" ,"ורונ" םילמה ןמ ץוח : םיבר םייוטיבב
 ,"וקלוס" ,י'םיקיזמ יתלב ושענ" ןוגכ םייוטיבב םג ושמתשה
 .המודכו "דחוימ לופיט ולביק" ,"הכלהכ םהב ולפיט"

 תחא -- רתוי רחואמו ,םוי ידמ תוח"ודה ונכוה הליחת
 .תוח''וד 195 ושגוה לכה-ךסב .םיעובק אל םידעומב וא םיימויל
 לירפאב 24-המ ןורחאהו ,1941 ינוי ףוסמ אוה ןושארה ח"ודה
 -ןינע) 3601236 0102858626 :םושר תוח"ודה לע .2

 .(ידוס הנידמ
 לחה) םהמ דחא לכ לע ןייוצ ,םיידוס ויה תוח"ודהש רחאמ

 ורפסמ ןמוס ןכדומכ .ולפכושש םיקתועה רפסמ (6 רפסממ
 ,םיקתעה 3"ב ןכוה 6 רפסמ ח"'וד ,לשמל ,ךכ .קתועה לש ירודיסה

 ,ךכ לע דיעמ הז רבד .םיקתעה 77-ב 192 'סמ ח"וד וליאו
 קלחל .ברו ךלה ,תוח"ודח ורסמנ םהל רשא ,םישנאה רפסמש
 תא ולביקש ,םישנא תומישר ופרוצ םינושארה תוח"ודהמ
 -ישרהמ .טעומ תומישרה רפסמ -- 54 'סמ ח"ודמ לחה .תוח"ודה
 ךיירה לש תוגיהנמה ישארל ורסמנ תוח"ודהש ,דומלל ןתינ תומ
 -תרטשמ דקפמל 8114 לש םידיקפה לכל טעמכ ,ישילשה
 .אבצה לש יטילופ ךוניחל הקלחמל םג םהמ קלחו ,רדסה

 "היסורמ םיעוריא תריסמ"כ םינמוסמ תוח"ודה יכ םא
 שיש עדימ םשו הפ םהב שי ,([י?618ח155ת2610וגנתש6ה 110551)

 "טנמנרבוג לרנג" ,תפרצ ,היבלסוגוי ,הינמרגל םג רשק ול
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 -תונחמ רפסמל ןכו הירגנוה ,הינמור ,דנלוה ,ןווי ,היגלב ,(ןילופ)
 התיה אלש ,תדחוימ "עצבמ תבצוע" הלעפ היבלסוגויב .זוכיר

 ,היסורב םישובכה םיחטשב "עצבמה תובצוע" עברא םע הרושק
 םהבש ,תומוקמה ונמוס תוח"וד רפסמב .םיהז ויה הידיקפת ךא
 םייוצמ .ןהל תוכיישה תוגולפה וא "עצבמה תובצוע" ואצמנ
 .םידוהי לע תועידי ןיא םהבש ,תוח"וד םג

 -ולפהו "עצבמה תובצוע" לש תוח"'ודהמ תואבּומ רפסמ ןלהל

 ,תיאמצעה תיאטילה הקילבופרה תולובגב) אטיל ןברוח לע תוג

 ןיז6וקח6))18]- םייורק וללה תוח"ודה .(הזוחמו הנליוומ ץוח

 לנש .'36012%6188'1 טתב 1,3₪6:26:6ם16 [ןכ]| 0טתשפשבת

 ןילרבב ןוחטבהיתרטשמ לש ישארה הטמב ונכוה םיגוסה

 םינושארה .תוליעפ התואל ןכו ןמז-תפוקת התואל םיסחייתמו
 םג םהב ונתינ םימעפלו ,רתוי םיטרופמו םיימוי תוח"וד ויה
 :''עצבמה תובצוע" לש דחוימה ןתלועפ חטש לע תועידי

 תידוהיה היסולכואה דגנ השנעה-תלועפ תעצובמ דוקשב ...

 'סמ ח"וד) םידוהיה ועציבש ,הגניטַארק ריעה תתצה לע שנועכ
 .(1941 ינויב 23 7

 הנבוקל ינויב 28-ב העיגה ג "עצבמה תבצוע''מ הגולפ ..
 םיאלמה רהוסה-יתב לע רומשל דאמ חשק ...התוליעפב הליחתהו

 ותימה רבכ םינורחאה םימיח תשולש ךשמב .םוקמ ספא דע
 ח"וד) םידוהי לש םיבר םיפלא הייריב םיאטילה םינזיטרפה
 .(1941 רבמטפסב 30 ,8 'סמ

 ףלא רשע-השימחמ .ילוואשב תמקוממ 2 "עצבמה תגולפ" ...
 ...וחרב ראשה .םייפלא קר וראשנ הלחתהב םוקמב ויהש םידוהיה

 ילויב 3 ,11 'סמ ח"וד) הנבוקב תאצמנ 3'סמ "עצבמה תגולפ"
1). 

 תחת שיא 600 -- םינזיטרפ תוצובק יתש תואצמנ הנבוקב ...
 .סינוגי'ז רייד לש ודוקיפ תחת שיא 200 ,סיטיימילק לש ודוקיפ

 ילויב 4 ,12 'סמ ח''וד) ילוואשב תאצמנ 2 "עצבמה תגולפ"' ...
1). 

 יכ ,ורונ שיא 201 .ד'זרוגב הלודג "רוהיט תלועפ' העצוב ...
 .םינמרגה תופקתהל דגנתהל יסורה לובגה-רמשמל ורזע םידוהיה

 ינשו ןיצק הגרה היסולכואה יכ ,שיא 214 ורונ הגניטַארקב ...
 בור .ןיצק הגרה היסולכואה יכ ,שיא 111 -- ןגנאלופב .םילייח
 .םידוהי םה םילסוחמה

 -טילח היסולכואה : הנבוקמ חעידומ 15 "עצבמה תגולפ"..
 תודיחי 5-ב ונגרוא םינמיהמ םינזיטרפ .תינמרג-ורפ איה תיא
 תואצמנה תודיחיה יתשמ תחא לש התושרל .''רזעה תרטשמ" לש
 זוכירה-הנחמ דמעוה 10 "עצבמה תגולפ'" לש הדוקיפ תחת
 זוכירדהנחמב .גרוהל-תואצוה תעצבמ איהו "יעיבשה טרופ"ב
 .םידליו םישנל -- הינשו ,םידוהי םירבגל תחא הקלחמ שי הז
 ףסונ זוכיר-הנחמ .יזכרמה רהוסה-תיבב םיקזחומ שיא 9
 ילויב 6 ,14 'סמ ח''וד) "יעישתה טרופ"ב הנבוקב םוקל דמוע
1)). 

 תגולפ" תודיחי .הנבוקב תאצמנ 3 'סמ "עצבמה תגולפ" ..
 ,(1941 ילויב 8 ,16 'סמ ח"וד) ילוואשב ןה 2 'סמ "עצבמה

 222 -- ילויב 3-ב .גירוואטב שיא 133 וגרהנ ילויב 2-ב .
 .לופמאיראמב -- 68 ,גרוברויב םישנ שמח םכותב ,שיא

 זוחמב ,192 -- טוטשיינב :תופסונ גרוהל תואצוה ..
 דע וגרהנ לכה-ךסב .63 -- הגניטַארק זוחמב ,122 -- גירוואט
 ומצע לע לוטי גרבסגינקב רדסה-תרטשמ דקפמ .שיא 1743 הכ

 אטיל תודהי

 היסולכואה .אטילב םימייוסמ תוזוחמב תיתרטשמה המישמה תא
 םירזוע םיאטילה .םינמרגה יפלכ התע-תעל תיתודידי תיאטילה
 םידוהיו םודאה-אבצה ןמ םיקירע ,םיאטיל םיטסינומוק תולגל

 .תונוטלשל םתוא םיריגסמו

 םידוהי 2500 ורונ הנבוק תא הניפ םודאה-אבצהש רחאל

 -תרטשמ ידי-לע ורונ םירחא םיבר .תימוקמה היסולכואה ידי-לע

 -גופבש ,העידומ 4 "עצבמה תבצוע" .םינזיטרפכ תיאטילה רזעה

 7800 הנבוקב הכ דע ודמשוה תוינומהה גרוהל-תואצוההו םימור

 תופסונ תוינומח גרוהל-תואצוה .וקלוס םיחצרנה תופוג .םידוהי
 דעו וילא ןימזה 4 "עצבמה תבצוע" דקפמ .תוירשפא יתלב ןה
 תובירמב ברעתהל הביס ול התיה אל הכ דעש ,ול עידוהו ידוהי

 םיאנתב השדח תוינידמ חיטבה אוה .םידוהיהו םיאטילה ןיבש
 דוד-ןגמ תדינע די-לע םידוהיה לכ יוהיזו וטיג תמקה :םיאבה
 םייושעש ,םידליהו םישנה לכ .הזחה לש ילאמשה דצב בוהצ

 םיבייח ,םינמרגה םעטמ הדוקפ יפל םיאטילה ידי-לע ררחתשהל

 רברפ ,לופמאיליווב םיקהל ךירצ וטיגה תא .םקויש וטיגל רובעל

 ךשמב עצבל שי וטיגל הרבעהה תא .הקדובאלס -- הנבוק לש

 ךכל שי רשאכ גרוהל םיאצּומו םירסאנ םידוהי .תועובש 4

 : לודג הדימ-הנקב גרוהל-תואצוה תוזחל ןיא .תודחוימ תוביס
 .שיא 100 דע 0

 לש םבוש עונמל ידכ ,הנבוק תא םוסחת רדסה-תרטשמ...
 תודיחיל .וריי -- ריעל רוזחל ידכ םיצמאמ ושעיש הלא .םידוהיה

 -יטרפ 205-ל בורק .הז רדסה לע תועדוה ורסמנ ינמרגה אבצה
 -תואצוה תורטמל ,תדחוימ הדיחי רותב םיקזחומ םיאטיל םינז

 לופמאיראמב תולעופ 3 'סמ "עצבמה תגולפ" לש תודיחי .גרוהל
 .(1941 ילויב 10 ,19 'סמ ח"וד) ןייסארו

 ...אטילב םידוהי 3302 לוסיח לע עידומ טיזליטמ ופאטשיגה ...
 .(1941 ילויב 18 ,26 'סמ ח"וד)

 70(66105/ח1-) ימצע רוהיט םיירוביצה םייחה ורבע אטילב ...

 גשוה םיירוביצה םייחהמ םידוהיה קוליסש ךכ ,םידוהיהמ (םוגמש
 ,40 'סמ ח"וד) ...םירעה לכב וצרפ תוינטנופס תוערפ .רבכ
 .(1941 טסוגואב 1

 .תינכותה יפל תחתפתמ ןוחטבה-תרטשמ לש תוליעפה ...
 בשחיהל תולוכיש ,"תובוט תודקפמ" ורדוס הגירבו הנבוקב
 וקלחב ,תינכותה יפל ךשמנ יאבצה ףרועה יוקינ .תומלשומ

 ולסוח לכה-ךס .םיבטלהו םיאטילה לש רזע-תוגולפ תרזעב
 .(1941 טסוגואב 10 ,48 'סמ ח"וד) וללה תוזוחמב שיא 0

 תוכישממ 3-ו 2 "עצבמה תוגולפ" לש םיירקיעה םיקלחה ...
 םילבחבו אטילב ...הגירבו הנבוקב ןהלש הטקשהה תולועפב
 ריעה רסימוק ...םייזוחמ םירסימוק ועבקנ הניווד רהנהמ הברעמ
 התיהש תאזל המודה" ,תוחישקב לעפ (רמארק סנאה) הנבוק
 .(1941 טסוגואב 15 ,53 'סמ ח"וד) ..."ןילופב הגוהנ

 (םידומע 12) טרופמ ח"וד : (הנבוק) 3 'סמ "עצבמה תגולפ" ...
 ,ךוניח ,הלכלכ : םיקרפ יפל רדוסמ ,'אטילב יטילופה בצמה" לע
 הז ןורחא קרפב .אטילב תילותקה היסנכה לש ןוגראו תדה ייח
 הרומכה לכ"ש רמאנ םשו םיילותקה םינוגראה תמישר תאצמנ
 -רגה ידי-ילע םיטקננה םיעצמאב טלחהב תכמות ...תילותקה
 ,תידוהיה הלאשל רשאב" :אבה עטקב םייתסמ ח"ודה ..."םינמ
 םירמכה לע רסאנ ...הרורב ללכ ךרדב הרומכה לש התשיג
 ולקתנ אל הכ דע ...םידוהי תבוטל איהש הרוצ לכב ברעתהל
 םידגנתמ ויה םמצעב םיילותקה םירמכהו ,דמש לש םירקמב
 תורצנל םיאב ויה אל םידוהיה ,םתעדל ,ןכש ,וזכ דמש תרוצל



 יללכ רודמ

 תירשפא האנה-תבוט קיפהל ידכ אלא ,םייתד םיעינמ לשב

 ."הז םע רשקב םמצעל

 : טסוגואב 3-ל ילויב 22-ה ןיב ועצוב תודחוימ תויצקא ...
 םכותב ,שיא 125 -- ןאדייקב ; דחא ידוהי -- ריגאפב ודמשוה

 ; "תויטסינומוק תוידוהי" םישנ 12-ו "םייטסינומוק םידוהי" 3
 -- 'זבינופב ; םישנ 13 םכותב ,םידוהי 103 -- לופמאיראמב
 םכותב ,שיא 257 -- ןייסארב ; םידוהי 249 םכותב ,שיא 8
 ; םידוהי 27 םכותב ,שיא 38 -- הלוגארייאב ; םידוהי 4

 םכותב ,שיא 256 -- ןאיטואב ; שיא 15 -- הלוגי'זדנַאו תביבסב

 300 -- רימוקליווב ; תוידוהי םישנ 16-ו םידוהי םירבג 5
 -- הנבוקב ; תוידוהי םישנ 42-ו םידוהי םירבג 254 םכותב ,שיא
 1592 ולסוח 1941 טסוגואב 3-הו ילויב 22-ה ןיב ...שיא 9

 רדסה-תרטשמ הלטנ טסוגואב 1-מ לחה .הגולפה ידי-לע שיא
 םשח תחת רזעה-תרטשמ תודיחי לע דוקיפה תא המצע לע
 לש וטיגל הרבעהה .(56תוג6(81)6)238מ) "םירטושה תוגולפ"

 םהמ 10,000-כ .אלמ בצקב תלהנתמ הנבוק ידוהי 25,000"כ
 לש םושירה דרשמ ןיכה ינמרגה ודוקיפ תחת .וטיגל ורבע רבכ

 דעווה" .הנבוק ידוהי לכ לש תסטרכ תיאטילה ןוחטבה-תרטשמ

 קיסעהל תויורשפאהו ילכלכה ובצמ לע בורקב עידוי "ידוהיה

 .(1941 טסוגואב 16 ,54 'סמ ח"וד) ...םידוהי

 תגולפ" לש הדיחי :"םילוסיח" .3 "עצבמה תבצוע".

 תויצקא העציב ,תיאטילה הגולפה לש התרזעב ,3 "עצבמה
 -ומכו ,'זריב ,ינָארא'זַא ,קושיקאר ,ןייסאר : םיקחורמה תוזוחמב
 "םידוהימ םייקנ" הלאה תומוקמה תעכ .ןארפ ריעב ןכ
 םישנאה רפסמ עיגה הלאה "תויצקא"ה םע .(1066תת101ת)

 םינזיטרפה לש םתרזעב ,3 "עצבמה תגולפ' ידי-לע ולסוחש

 .(1941 רבמטפסב 19 ,88 'סמ ח"וד) 46,692-ל ,םיאטילה

 דגנ קבאמה רואית :םינזיטרפ .ג "עצבמה תבצוע'
 תולועפ תומייק םידחא תומוקמב .(םייטייבוס-ורפ) םינזיטרפ
 םיטקננ הלאכ םירקמב .םידוהי לש תויטסיבשלוב-ורפ הלומעת

 הלאכ םיבושי םיקנמ רשפאה תדימב ,רתויב םירומחה םיעצמאה

 ,דחוימב םיליעפ הלא םידוהי םינלומעתש רחאמ .לילכ םידוהימ

 אטילב הלסיח 3 "עצבמה תגולפ"ש םישנאה רפסמ עיגה

 ...שיא 75,0007ל

 םיעצמאה לש םכסמ רואית :"הינוטסאב תידוהיה היעבה"' ..,

 תגולפיש (תואטיגה תמקה) םידוהיה דגנ םייביטרטסינימדאה
 ןוטלשה תא יחרזאה לשמימה לטנש ינפל דוע הטקנ "עצבמה

 -חוככ תודסומה לכ ידי-לע םילצונמ םירעב םידוהיה ..,וידיל

 דימת םירצונ הלאכ הדובע-תומוקמ םע .ףסכ ןיא םניח הדובע

 םידוהיה דגנ םיעצמא תטקונ ןוחטבה-תרטשמ רשאכ ,םיישק
 רקיעב ,םידוהי ררחשל תוינפ תועיגמ בושו בוש .םלצא םידבועה

 דוד-ןגמה תא דונעל הבוחהמ ,רתויב םיינויח םיבשחנה הלא

 ,ןבומכ ...המודכו םיירוביצ תומוקמל השיג םהל תתל ,בוהצה
 ..ןוחטבה-תרטשמ דצמ הלילשב תונענ הלאכ תויולדתשהש

 .(1941 רבמטפסב 25 ,94 'סמ ח"וד)

 : תויטלבה תוצראב בצמה לע העידומ 4 "עצבמה תבצוע" ...
 -חמב אתווצב םידבוע םינלופו םידוהיש דיגהל רשפא ללכב"

 לודג הדימ-הנקב םינוק םינלופה .עדימ תריסמב רקיעב ,תרת
 26 ,95 'סמ ח"וד) "...המרחהמ וילע רומשל ידכ ,ידוהי שוכר
 .(1941 רבמטפסב

 רבמטפסב 5-ל דע טסוגואב 30-המ : 4 "עצבמה תבצוע"
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 רבמטפסב 27 ,96 'סמ ח"וד) שיא 44 -- ילוואש זוחמב... : וגרהנ

1). 
 ,הנליו ,הנבוקב תעכ תולעופ "עצבמה תבצוע" לש תוגולפ ...

 היבטלו אטילב "םיטאירסימוק-לרנג'"'המ םידוהיה לכ ...ילוואש

 ...תואטיגב תעכ םיזכורמ

 םידעוימה (ךיירהמ םישרוגמ) םינושארה םיחולשמה 5

 .(1942 ראוניב 3 ,151 'סמ ח"וד) ...הנבוקל וחלשנ הגירל

 לשומ רסאנ 1941 רבמבונב 14-ב :.4 "עצבמה תבצוע" ...
 (םינמרגל) הריסמ-יא לשב ,סאקסּואילבארג סאנארפ ,ןאיטוא
 .םירחא םירוסא םישעמ עוציב לשב םגו םרחומ ידוהי שוכר לש

 ריעה שארו ,סאקסואילאבאס סאנאטנא ןייסאר זוחמ לשומ

 םסחי" לשב םהיתורשממ ורטופ ,אקדאוי ספלודא ,(ןייסאר)

 "תדחוימ היצקא" תעשב םידוהי יפלכ וארהש רזוחה "בוטה

 ןכל םדוק ודשחנ רבכ םיינשה .הגולפה ידידלע (םידוהיה דגנ)

 .המרמב ידוהי שוכר םמצעל וחקלש

 אלש ,םייאטיל םידוהי 9 הנבוקב ורונ רבמבונב 29-ב .

 (1942) ראוניב 3-ב ...םייטייבוס םינלבח 15-ו ,וטיגל ורבע

 םימיב .תוטטוש ידכ ךות וספתנש םידוהיה 50 קשיבוקליווב ורונ

 ח"וד) וטיגה ןמ ואציש לע םידוהי 10 הנבוקב ורסאנ םינורחאה

 .(1942 ראוניב 12 ,154 'סמ

 -יטנא םינולע ואצמנ הנבוקב.. :4 "עצבמה תבצוע" ..
 חצר תא קיספהל םייאטילה םינזיטרפה ושקבתנ םהבש םיינמרג
 ,םייאטיל םיליעפ ידי-לע וצפוה יאדווב וללה םינולעה .םידוהיה

 .םיינמואל וליפא ןכתי

 תא לילכ רשפאה תדימב תוקנל איה הרטמה :םידוהי.

 ,ךכ גרוהל-תואצוהה ונגרוא םוקמ לכב .םידוהימ הינוטסא
 לכב טעמכ ,םנמאו .ןהילע רוביצה עדי אל רשפאה תדימבש
 גרוהל-תואצוהה ולהנתה ןהבש ,םירעב וליפא .היה הז ךכ םוקמ
 .םידוהיה ודמשוה ןכיהו יתמ עודי היה אל ,רתוי בחר ףקיהב
 ונימאה ,לודגה םקלחב םירתונה םידוהיה וליפאו ,היסולכואה

 ...דנאלטסוא לש םירחא םיקלחל ורבעוה םידוהיהש

 םיבושיהו הדשה-ירע תא ןיטולחל תוקנל ךירצ היה אטילב ..
 םימעטל ףסונ -- דחוימב ףוחד היה הז .םידוהיהמ םינטקה
 תוצובק לשב דוחיבו םייטסינומוקה תודוסיה לשב -- םיינורקעה
 ואבש ,תינלופה ירמה-תעונת תורושמ םינטק םיגוחו רוריטה

 םידוהיה .תודגנתהו הלבח ישעמל םותיסהו םידוהי םע עגמב
 תובכש ברקב םג םיינמרג-יטנא תושגר ררועל ולדתשה םדצמ

 וטיגה ךותמ ורי תודחא םימעפ .םיאטילה לש תויביטקורטסנוק

 27ב .רגא'זב םיליעפ םידוהיה ויה דחוימב .רמשמה יפיקז לע

 וספתנ םבור .וטיגהמ םידוהי 50 םש וטלמנ (1941) רבוטקואב

 ךרדב .םירתונה רגא'ז ידוהי לכ תא דימשהל תונכה ושענו
 .קשנבו םיניכסב םירמושה לע ולפנתה םה גרוהל-האצוהה םוקמל

 ראשה ואבוה ,םוקמב ורונ םידוהי 150-ש ירחא .ועצפנ םירטוש 7

 .תודגנתה אלל הגירהה-םוקמל

 יאנת בקע תופיגמ יזכרמל וכפה אטילב םימייוסמ תואטיג ...
 ידי-לע הענמנ תואטיגב תולחמה תוטשפתה .םיעורג ןוזמו רויד
 : םידוהי 34,500 ורתונ אטילב .םידוהיה לש רומגה םלוסיח

 4,5007ו הנליווב 15,000 ,(הדובעל םישורד םה) הנבוקב 0

 .(1942 ראוניב 14 ,155 'סמ ח"וד) ילוואשב
 ולגתנ םינייוזמ המחלמ-ייובש :א טי ל .ג "עצבמ תבצוע' ...

 -תרטשמ תגולפ ידי-לע ,הבונאיל ךומס ,"יקאטנאס" קשמב
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 יובש וגרהנ תניוזמ תושגנתהב .הביבסה תא הקרסש ןוחטבה

 .(1942 ץרמב 28 ,184 'סמ ח"וד) ידוהיו דחא יסור

 ,םיטסינומוק 9 -- הנבוקב :םיר סאמ .ג "עצבמ תבצוע''

 -- ילוואשב ...61 לכה-ךסב ,םיטנסרביד 11 ,םינלופ 4 ,םידוהי 7

 10 ,191 'סמ ח"וד) ...24 לכה-ךסב ,םידוהי 3 ,םיטסינומוק 1

 .(1942 לירפאב

 רפסמ ךיראת םש
 םידמשומה גרוהל-האצוהה בושיה

 10 21 לאבא

 256 21 ןאיטוא
, 11 1 
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 אטיל תודהי

 םהבש םיחטשב בצמה לע העידומ 4 "עצבמה תבצוע*

 הנליווב בצמה רואיתב .הינוטסאו אטילב רקיעב ,הליעפ איה

 לא םיינלופו םייאטיל םירמכ לש םסחי לע םיטרפ םירסמנ

 דשחה לשב ורגסנ םירזנמ .םיצאנה ידי-לע םידוהיה תופידר

 14 ,192 'סמ ח"וד) תוידוהי םישנ תורתתסמ תוריזנה ןיבש

 .(1942 לירפאב



 יללכ רודמ

 ,שיא 22 הנבוקב ורונ לירפאב 7-ב... :'ג "עצבמ תבצוע'

 ח"וד) ...תיטסינומוק הלומעת תצפה לשב ,םידוהי 14 םכותב

 .(1942 לירפאב 17 ,193 'סמ

 רגי לש ''תמכסמה המישרה' | .2

 -.ס.ס ,3 'סמ "עצבמה תגולפ" דקפמ תאמ תמכסמ המישרב

 גרוהל-תואצוהה רפסמ לע ,רגי לרק "רריפטראדנאטש"

 תועידי שי םידחא םיבושימ) 1941 רבמצדל 1 דע ילוימ ועצובש
 ?,טרופמ עדימ רסמנ ,(1942 תנשב םג גרוהל-תואצוה לע

 .םדוקה דומעב אבומה

 רקַאלאטש לש ח"ודה 3
 ,אטילב ידוהיה בושיה לש ןברוחה תודלות לע תובושח תועידי

 -הדאגירב"-.ס.ס ,"עצבמה תבצוע" דקפמ לש ח"ודב םיאצומ וגא
 הבצוע התוא לש היתולועפ לע רפסמה ,רקאלאטש רטלאו "רריפ

 ח"ודה .םייטלבה םישובכה םיחטשבו תינופצה תיסורה תיזחב
 דגנ המחלמה הצרפ רשאכ) 1941 ינוי ףוסמ הפוקתה תא ףיקמ
 ליכמ אוה .הנש התוא רבוטקואב 15-ל דע (תיטייבוסה היסור
 .תופסות 18 ופרוצ וילאו ,הביתכ-תנוכמב םיבותכ ,םידומע 3

 ,1941 ינויב 23-ב הכרד תא הליחתה 4 "עצבמה תבצוע"
 'סמ םיינמרגה תוליחה םע דחי ,תינופצה תיסורה תיזחה עטקל
 .רנפה לש ודוקיפב ,4 'סמ ןוירשה-תגולפו 18 'סמו 6

 תבצוע" לש הדיחי םע דחי רקאלאטש רבכ היה ינויב 2פדב
 ח"ודב .הז ינפל םוי םינמרגה ידיד-לע השבכנש ,הנבוקב "עצבמה

 :רתיה ןיב רמאנ
 יד םיישקב יכ םא ,ונגרוא ונאובל תונושארה תועשב רבכ'..,

 .םידוחיב תוערפ עורפל םיימוקמה םיימשיטנאה תוחוכה ,םילודג
 רותפל הדוקפ לע הכמתסהב ,ךכל הנכומ התיה ןוחטבה-תרטשמ

 היה ךא .טלחומ ןפואבו םיעצמאה לכב םידוהיה תייעב תא
 םיירזכאה םיעצמאה וטלבתי אל הלחתהב תוחפה לכלש ,יוצר
 םיגוחב וליפא תושגרתה ררועל םילולע ויהש ,םיליגר יתלבהו

 תימוקמה היסולכואה יכ ןבויש היה ךירצ ןיע תיארמל .םיינמרג

 ,םידוהיה דגנ םינושארה םיעצמאה תא הטקנ וליאכ רשא איה

 ,הנליוול "עצבמה תוגולפ" תא חלש םשמ .הנבוקב היה והטמ 1

 תוגולפ יתש רגיל ורזע תלחתהב .קסנימו קסניווד ,ילוואש

 םידוהיה בור תדמשה ירחא .28 ילוואשבו 95 הנליווב : תופסונ

 תדמשהל בוקספל 9 'סמ "עצבמה תגולפ" החלשנ ,וללה םיבושיב

 התיה "עצבמה תגולפ"ל .היבטלל החלשנ 23 הגולפ וליאו םידוהיה

 .ןאמאה "רריפמרוטשרבוא" דמע השארבש תדחוימ הגולפ םג

 לרבח בור .הדשה-ירעב םידוהי דימשחל התיה תירקיעה ותרטמ

 ,תיזחל רגי חלשנ 1943 תנשב .םיאטיל ויה תדחוימה הגולפה

 שוביכה תנשב .סקופ ר"ד לביק אטילב ופאטשיגב ומוקמ תאו

 רדסה-תרטשמ דקפמ היה הליחת .חמהַאב הז םוקמ ספת הנורחאה

 .ליסיומ -- ףוסבלו ,הקינד -- רחואמ רתוי ,לגנא
 םיבושיה לכ אל ןכלו ,אטיל לש הקלחב קר הלעפ וז הגולפ 2

 קר ונאצוה תוח"ודהמ ,ולא תומישרב םיעיפומ אטילב םיידוהיה

 ,םלועה-תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב וכייתשהש ,תומוקמה תא

 ,הנליו זוחמו הנליו לש םיבושיה לע ונחספ .תיאטילה הקילבופרל

 "רמוחמ קלח היה הזה ךמסמה .היבטלל וכייתשהש הלא ןכ-ומכו

 -לע-טרופקנרפמ יתלשממה עבותה ןיכהש ,טפשמל רשקב הריקח

 3 'סמ "עצבמה ודנמוק" ירבחו רגי דגנ םיששה תונשב ןיימה

 .רגי תמ םייתניב .ועציבש םיעשפה לע
 םשה .םידוהי חוצרל ולחה רשא םינושארה ויה "םינזיטרפ"ה 3

 הדובעה רמשמ" היה םיינזיטרפ םינוגרא םתוא לש ימשרה

 ולעפ םה הליחת .('1יגוגטת1ס 00?8 .458ו188) "תימואלה
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 דגנו םינש תורשע ךשמב (םידוהיה) קשוע דגנ תיעבט הבוגתכ
 .רבעב רורטה לע םיטסינומוקה

 םע רשק דימ ורציש יםינזיטרפ תוצובק ונגראתה אטילב...

 יתלבה תודוסיה יופינ ירחא .ריעה תא ושבכש םיינמרגה תוסייגה
 שיא 300 לש רזע-תדיחי המקוהח םינזיטרפה ברקמ םינמיהמ
 םינזיטרפה-תדיחי .סיטיימילק יאטילה יאנותעה לש ודוקיפ תחת

 קר אל הליעפ תרחואמה "הטקשהה תלועפ" ךשמב התיה תאזה
 ועציב םינזיטרפה .אטילב םירחא תומוקמב םג אלא ,הנבוקב

 תויצקא" לש ןעוציבו ןתנכהב רקיעב ,"ןגוהכ' םהידיקפת תא
 ויה אלש) תורחא םינזיטרפ-תוצובק .רתוי תולודגה "הדמשהה

 <,ןקשנמ וקרופ (סיטיימילקל תוכייש
 םיילילפ םיניינעל הרטשמו ןוחטב-תרטשמ ומקוה ןמזב וב

 המקוהש תיאטילה הרטשמה .סאקסואנא לש ודוקיפב ,תויאטיל

 הנליוובו ילוואשב םג .3 "עצבמה תגולפ" דוקיפ תחת הלעפ

 וארקנש ,תימצע הנגהל םייאטיל תוחוכ המוד ןפואב וגנגרוא
 דוע לכ ."תיאטילה תילילפה הרטשמה"ו "ןוחטבה .תרטשמ"
 לודג הדימ-הנקב "הטקשה תויצקא"ו גרוהל-תואצוה ועצוב

 ןוחטבה-תרטשמ דיל םייקתהל םינזיטרפה תצובק הפיסוה ,רתוי
 "רפה תצובק הפרוצ רחואמ רתוי .םיילילפ םיניינעל הרטשמהו

 5.אטיל תולובגל ץוחמ תולועפל םינזיט
 םזיבשלובהמ הלבס תויטלבה תוצראב היסולכואהש ןויכמ ...

 לופצ היח ,תוצרא ןתואב םיטייבוסה ןוטלש ימיב םידוהימו

 -סינומוקו םידוהי) וראשנש םהיביואמ וערפיי םמצע םיבשותהש
 תאזה הרטמהש ,גואדל היה תינמרגה ןוחטבה-תרטשמ לע .(םיט

 תוחכוה ןיכהל היה ךירצ הזמ ץוח .ירשפאה םדקהב גשות

 תא הערפ רשא איה המצע תימוקמה היסולכואהש ,דיתעל

 דרגה םידרשמה לש תוארוהה .םיטסינומוקבו םידוהיב הנובשח

 .לצב ראשהל תוכירצ ויה םינמ
 .םייאטילה םינזיטרפה ידיילע תאז עצבל הלע אטילב.

 הנבוקב םינזיטרפה ועציב 1941 ינויב 26-ל 25-ה ןיבש הלילב

 .ולסוח םידוהי 15007ו ,סיטיימילק לש ודוקיפ תחת ,םורגופ

 םיידוהי םיתב 60 לש עבורו םיבר תסנכ-יתב וסרהנ וא ותצוה

 סיגרוי -- יאטילה יאבצה יאנבוקה טנדנמוקה לש ודוקיפ תחת

 .סאקסנוציווק סיסאטס ןרס לש ודוקיפב -- רחואמ רתויו ,סילאיבוב

 םיבכרומה הרטשמ"ינוילטב םיקהל םינמרגה ולחה 1941 ילוי ףוסב 4

 היה םדיקפת רקיע .םקשנמ וקרופש "םיאטילה םינזיטרפה"מ

 םדקפמ .םיבדנתמ ויה וללה םינוילטבה ירבח .םידוהי דימשהל

 יאטיל ןרס -- ונגסו ,סנוקטוב סוירדנא -- רבעשל ףולא-ןגס היה

 םינוילטב 5 ומקוה 1941 ץיקב .סויציוולופמיא סאנאטנא ,רבעשל

 'זבינופב ,ילוואשב םג .התביבסו הנבוק היהת םתלועפ זכרמ .הלאכ

 םינוילטב ונגרוא ,הדשה-ירעב ,םילודג רתוי ,םירחא םיבושיבו

 ותריש םהב ,םינוילטב 20 רבכ ויה הנש התוא לש טסוגואב .הלאכ

 ויה לכה ךסב .הרוש-ישנא 62757ו םילמס 1772 ,םיניצק 1

 הרטשמה-ינוילטב ויה 1941 ילויב 30-המ .שיא 8388 הלא םינוילטבב

 -תרטשמ לש 11-ה דודגה דקפמ לש ודוקיפ תחת םייאטילה

 דקפמה חיה 1941 רבמצדמ לחה .ראואהטכל -- תינמרגה םיאולימה

 .לגנא -- תינמרגה רדסה-תרטשמ לש
 -ילה הרטשמה"ינוילטב תא לצנל םינמרגה וליחתה 1941 רבמצדמ 5

 י'עצבמה תובצוע"'ל ופרוצ םה םש .ןילופבו הנבלה היסורב םייאט

 .םייטייבוס םינזיטרפו םידוהי תדמשהב ולעפ דחיו תוינמרגה

 .םיינמרגה םיחצורה לע וליפא םיאטילה ולע תוירזכאל רשאב

 : ןוגכ ,םירחא תומוקמב םיליעפ ויה םייאטילה הרטשמה-"ינוילטב

 םג םה .ןילבול ,'ץיבונרב ,דרגבוריק ,ונילאטס ,בוקספ ,קסנימ

 ,השראו וטיג לוסיחבו קנדיימו הקנילברט זוכרה-תונחמב ולעפ
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 ,םיקיזמ יתלבל ,ךרד התואב ,ושענ םיאבה תולילב .שאב הלע

 תויצקא ועצוב הנבוק לש המגודה יפל .םיפסונ םידוהי 0

 .םירחא תומוקמב םג תומוד
 םידוהיה תלאש תא רותפל היה רשפא-יא "דנאלטסוא''ב ...

 לכב תולודג גרוהל-תואצוה ועצוב ןכל .םימורגופ ידי-לע קר
 -ףותיש .תימוקמה רזעה-תרטשמ הפרוצ הלועפל .ץראה יקלח

 .םיכוכיח אלל רבע התא הלועפה

 םיקהל ךירצ היה גרוהל-תואצוהה עוציבו ןוגרא םע דחי ...

 תוחיצרהו םימורגופה ירחא .םידוהי 30,000 ויה הנבוקב .תואטיג
 ..וטיגל הרבעהה תא ןגראל לטוה וילעש ידוהי דעו םקוה

 םידיקפתב לפטל ןוחטבהי"תרטשמ לע היה תואטיגה תמקהב

 ,היפכ תדובעב ,(טארנדוי) המקוהש וטיגה תלהנהב ,םייתרטשמ

 .דועו הנוזת
 האבה הלבטה תאבומ רקַאלאטש לש ח"ודל 8 'סמ תפסותב

 דע) אטילב הדימשה ג "עצבמה תבצוע"ש ,תושפנה רפסמ לע

 : (1941 רבוטקוא ףוס

 פ'הס םיטפינומוק םידוהי םוקמ

 2,004 020 214 התביבסו הנבוק

 15 3 412 התביבסו ילוואש

 2 ד 5 התביבסו הנליו

 1 0 1 כ"הס

 גרוהל-תואצוהה תא תראתמה ,ג "'עצבמה תבצוע" לש הפמב

 םיאבומ ,1941 רבמצד ףוס דע תויטלבה תוצראב םידוהי לש

 אטילב םייחב וראשנש הלא לעו םיגורהה לע םיפסונ םירפסמ

9" 

 0 ואבא

 'ר
4 

/ 
 .נטס:א:ה(|

 אטיל תודהי

 ודמשוהש םידוהי לש ללוכה רפסמה : (התביבסו הנליו ילב)

 וטיגבו ,םידוהי 16,000 זא ורתונ הנבוק וטיגב .136,421 אוה

 הפמב םינותנה םירפסמה תא םיוושמ רשאכ .4500 -- ילוואש

 -חאה םיישדוחבש רבתסמ ,רקַָאלאטש לש ח"ודב םירפסמה םע

 אטילב םיידוהיה תונברוקה רפסמ הלע 1941 תנש לש םינור

 .56,110"ל

 העציב 34 "עצבמה תבצוע"ש ,םידוהיה תדמשה לש הפמ

  תאבומ ,1941 רבמצד ףוס דע ינוי ףוסמ תויטלבה תוצראב

 .הטמל

 היפרגוילביב

 ןוס!01511610טת 26 (016% 11153+20ד1ןככסזנ ) 8%

 דימ6 עע1מ63%20וגקס6סמ (2886 (0886 0. 9). אטזס מס
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 ואג ףסוי

 "אטיל קריצאבילארנג"הו דנאלטסוא

 דנאלטסוא

 היסורו תיצאנה הינמרג ןיב המחלמל םינושארה תועובשב
 תונוחצנל םינמרגה וכז ,1941 ינויב 22-ב הצרפש ,תיטייבוסה

 דארגנינלו הבקסומל םכרדב .תיחרזמה תיזחה לכ ךרואל םילודג
 םילודג םיחטש ,הינוטסאמ קלח ,היבטל ,אטיל תא ושבכ םה

 400-כ תאצמנה ,קסנלומסמ קוחר אל ועיגהו ,הנבלה היסורמ

 .הבקסוממ מ"ק
 םיחטשב יחרזא להנימ גיהנהל רלטיה הרוה 1941 ילויב 17-ב

 -ובכה םיחטשה לש םימיוסמ םיקלחש רחאמ .חרזמב םישובכה
 ידיל רובעל וא ,ישילשה ךיירה תולובגב ללכיהל ודעונ םיש

 לש וטופיש תחת תינמז ראשיהל וא ,הינמרג לש היתורורג
 חרזמה יניינעל ןוירטסינימ ןילרבב םקוה -- (טכאמרוו) אבצה
 םישובכה םיחטשה רתי תא להנל ידכ ,(101(05ת0(15זנוגתנ)

 הזה ןוירטסינימה .גרבנזור דרפלא דמעוה ושארבו ,חרזמב
 "דנאלטסוא" :םידרפנ "םיטאיראסימוק-סכייר" ינש םיקה
 ."הניארקוא"ו

 "דנאלטסוא' רוציל ,1941דב ,םיצאנה וננכת ,רבתסמש יפכ

 תלעבו ר"מק ןוילימ יצח לע הלועה חטש סופתל הדעונש ,הלודג

 םיצאנה וצלאנ המחלמה ךלהמב .שפנ ןוילימ 20-כ לש היסולכוא
 םיחטשש רחאמ ,"דנאלטסוא"ה תרגסמ תא הברהב ןיטקהל

 אל ,"דנאלטסוא"ה ךותב לולכל םתעדב היה רשא ,םימיוסמ
 .תיטייבוסה היסור תולובגב וראשנ וללהו םהידי-לע ושבכנ
 ויהו תיזחה רוזיאל ךשוממ ןמז וכייתשה םיחטשה ןמ קלח
 .אבצה לש ונוטלשב

 -לבה תוקילבופרה שולש ורבע "דנאלטסוא"ה לש וטופישל
 -סכייר"כ .הנבלה היסור ןכו ,הינוטסאו היבטל ,אטיל -- תויט

 1935 זאמש ,הזול ךירנייה הנּומ "דנאלטסוא"ה לש "ראסימוק
 -גיווזלש" תינמרגה היצניבורפה לש יצאנ רטיילואג שמיש

 -סכייר"כ ודיקפתל .הגיר ריעב היה ובשומ םוקמ ."ןייטשלוה

 .1941 ילויב 25-ב הנבוקב עבשוה "ראסימוק
 -לרנג"ל וכפה "דנאלטסוא"ה לש תוילהנימה תודיחיה עברא

 הזול איצוה 1941 טסוגואב 13-ב .(םיישאר תוזוחמ) "ןקריצַאב
 תוארוה ,הנבלה היסורו הינוטסא ,היבטל ,אטיל לש םיראסימוקל

 אובמב .דנאלטסוא-"טאירסימוק-סכייר"ב םידוהיב גוהנל דציכ
 "יפוסה ןורתפ"ל דע יכ ,רמאנ ,"תוידוס"כ ונמוסש ,תוארוהל

 "םיללכ'ה םניעב םיראשנ ''דנאלטסוא"ב םידוהיה תלאש לש

 םיעגונ "םיללכ'"'ה ןיא .1941 ילויב 21-ב הנבוקב ומואנב עבקש
 -לע רקיעב ,םימיאתמה םיעצמאה םיטקננ רבכ םהבש תומוקמל
 שמתשהל שי .הפדלעב ונמזב רסמנש יפכ ,ןוחטבה-תרטשמ ידי
 םיעצמאב שמתשהל תורשפא לכ ןיא םהבש םירקמב קר םהב

 םילח "םיללכ"ה .םידוהיה תלאש לש "יפוסה ןורתפ"ל םירחא
 םדוק ויהש "דנאלטסוא"ה תוצראב םיאצמנה םידוהיה לכ לע

 םיקלחו תויטלבה תוצראה ,ןילופ ,היקבולסוכ'צ ,הינמרג יחרזא

 ידוהיב גוהנל שי דציכ ,רבסומ .תיטייבוסה היסור לש םירחא

 .(םידוהי-יצח) "םיברועמ"ב רקיעבו "דנאלטסוא"ב ל"וח

 -ימוק לרנג"ה וגיהניש רחאל דימש ,"םיללכ"ב רמאנ ןלהל

 לכ לש םושיר ךורעל םהילע ,יחרזא להנימ םיחטשב "םיראס
 םיבוהצ "דוד ןגמ" ינמיס ינש דונעל םהילע תווצלו םידוהיה

 תא ףילחהל :םידוהיה לע רוסאל שי .(הזחה לעו בגה לע)
 לילגה לשומ לש ןוישר אלל ,הרידה תא וא םירוגמה"םוקמ
 הרובחת-יעצמאב שמתשהל ;תוכרדמה לע תכלל ;ריעה וא

 רקבל ; םיקחשמ-ישרגמ ,םינג ,אפרמ- תומוקמב רקבל ; םיירוביצ
 דחהל ;רפס"יתב ,םינואיזומ ,תוירפס ,עונלוק-יתב ,תוארטאיתב
 יניד יפל הטיחשה הרסאנ ןכ-ומכ .וידר-ירישכמ ,תוינוכמ קיז
 םילוחב קרו ךא לפטל םיאשר םידוהי םיאפור .תידוהיה תדה

 ריבעהל שי ,םידוהי לש םתולעבב ויהש תחקרמ-יתב .םידוהי

 תועוצקמב קוסעל םידוהיל רוסא .םיירא םיחקור לש םתושרל

 .רחסמ ינכוס ,םיקנב ידיקפ ,םירנירטו ,ןיד-יכרוע ,םינוירטונ לש
 -תויונכוס להנלו ידיינ-אלד-יסכנ רוכמל וא תונקל םידוהיל רוסא
 םתושרבש םישנא .ידוהיה שוכרה לכ תא םירחהל שי .חולשמ

 .ינמרגה ןוטלשה תודסומל ךכ לע עידוהל םיבייח ידוהי שוכר
 שי םידוהיל .ידוהי שוכר רוסמל שי דציכ תוארוהב עבקנ

 .םינבלהו םידגבה ,םיטיהרה ןמ רתויב ץוחנה תא קר ריאשהל
 (לבור ינש) גנינפ 20-מ רתוי אל ריאשהל שי :ףסכל רשאב
 .םויל שפנ לכל

 .תואטיגב םידוהיה תא זכרל שיש ,תוארוהב רמאנ ףוסבל
 רשפאש הדימב קר וטיגה ידוהיל תתל שי הנזה-יכרצמו ןוזמ
 .תיללכה היסולכואה ידימ םעיקפהל ,דחוימ ישוק אלל ,היהי
 םהיניינע תא רדסל םידוהיה םילוכי זוחמה-לשומ לש ותחגשהב

 סז6תוגתש87) (הרטשמ) "רדס תוריש" םיקהל םגו וטיגה ךותב
 ןותג תויהל ךירצ ,תיטמרה רוגסה ,וטיגה .םהלשמ 1%
 -והיה תא .תימוקמה היסולכואה לש רזע-תרטשמ לש התרימשל

 וטיגה ךותב הייפכ-תדובעל תחקל שי דובעל םילגוסמה םיד

 -תדובעב םישמתשמה ,םילעפמ וא םייטרפ םישנא .ול הצוחמ וא
 .לילגה-לשומ תפוקל הז רובע םלשל םיבייח ,תידוהי הייפכ

 .םיווצ איצוהל תוכז םילשומל שי "םיללכ"ה תרגסמב
 ,לוכיבכ ,םיסחייתמ םהש םשורה תא רוציל וצר םיצאנה

 -טשב םירחאה םימעל רשאמ בל-תמושת רתיב םייטלבה םימעל
 תובחר תובכשש ,הדבועה תא ולצינ םה .חרזמב םישובכה םיח

 םינשב יטייבוסה ןוטלשהמ ולבס ,הינוטסאו היבטל ,אטילב
 םיחדינ תומוקמל תינומהה הילגהה תעב רקיעב ,1

 תשולשל ינמרגה שוביכה ןוטלש לש וסחי .תוצעומה-תירבב

 ןומאלו יעזגה "סוחי"ל רשאב .ההז היה אל םייטלבה םימעה

 - ינשה םוקמב ,םינוטסאה ןושארה םוקמב ודמע יצאנה
 יוטיב ידיל אב הז רבד .םיאטילה -- ןורחאה םוקמבו ,םיבטלה

 .ימוקמה להנימל םישבוכה לש םסחיב
 תידארגנינלה תיזחל חולשל רלמיה הוויצ 1943 ראוניב

 דאמ בביח אוה .תויטלבה תוצראה ןמ םיסייוגמ םירבג 0
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 התואב רתוי רחואמ .םינוטסאהו םיבטלה לש המיחלה-חור תא

 יוציפכ .".ס.ס ןפאוו"ל םינוטסאו םיבטל 30,000 וסיוג הנש

 .ס.סה ךרעמב תוהובג תוגרדל םינוטסאו םיבטל המכ ולעוה

 םיצאנה ישאר וצר דארגנילטס דיל םינמרגה תלפמ ירחא

 13-ב .תויטלבה תוצראב היסולכואה יניעב ןח תאשל ןילרבב

 לש "חרזמה יניינעל ןוירטסינימה" איצוה 1943 ראורבפב

 -לע םאלוהש ,יטרפ שוכרל תוכזה תא ריזחהל הדוקפ גרבנזור

 תאז תרומת .אטילו היבטל ,הינוטסאב יטייבוסה ןוטלשה ידי

 ותבכרמל תאש-רתיב םתריהל םייטלבה םימעהמ םינמרגה ושרד

 תנש תישארב .ינמרגה ןוחצנה תא חיטבהל ידכ ,רלטיה לש

 ןילרבב .םינמרגה תערל הטונ תיאבצה הכרעמה הליחתה 3

 םייטלבה םימעל תתל תינכותל רתוי הפי ןיעב סחייתהל וליחתה

 תולועפה ךלהמ ךא ,תיתוברת הימונוטוא לש תמייוסמ תרגסמ

 .תוינכותה לכ תא לאל םש תיסורה תיזחב תויאבצה

 "דנאלטסוא"מ הנבלה היסור הקתונ 1944 לירפאב 1!"ב

 יניינעל ןוירטסינימה" טופישל ,תדרפנ להנימ-תדיחיכ ,הרבעו

 וחתפ ,יגוי ףוסב ,םידחא םישדוח רובעכ .ןילרבב "חרזמה

 -בוסה תונוחצנה לשב .תויטלבה תוצראב םתפקתימב םיטייבוסה

 הגירמ ילויב 25-ב הזול ראסימוק-סכייר טלמנ םימיהדמה םייטיי

 יניינעל ןוירטסינימה"מ ךכ לע הדוקפל תוכחל ילבמ ,הינמרגל

 ראשנש ,"דנאלטסוא"ה לש קלחב לשמימה תא .ןילרבב "חרזמה

 ראסימוק-סכיירה וידיל לביק ,םינמרגה ידיב רצק ןמז דוע

 -אבצה ררחיש 1944 ץיק ףוסב .ךוק ךירא ,הניארקואב רבעשל

 ץקה אב ךכב .יצאנה שוביכהמ תויטלבה תוצראה תא םודאה

 ."דנאלטסוא" לע

 ((00793100217% 11(ב00מ) //אטיל קריצאב"לרנג"'

 תמחלמ תישארב רבכ םינמרגה ידי-לע אטיל השבכנ רומאכ
 -טסוא טאיראסימוק-סכייר"ה תמקה םע דימ .היסור---הינמרג

 חרזמב תוצראהמ יביטרטסינימדא קלחל אטיל הכפה "דנאל

 םשה היה ינמרגה שוביכה תפוקתב .םינמרגה ידי-לע ושבכנש
 ."אטיל קריצאב-לארנג" הנידמה לש ימשרה

 ,היתוביבסו הנליו ללוכ ,תיטייבוסה תיאטילה הקילבופרה

 ןוילימ 2.9 תב היסולכוא םע ,ר"מק 59,500 לש חטש הספת

 םע ר"מק 68,000 לש חטש ספת "אטיל קריצאבדלרנג"ה .שפנ

 'אטיל קריצאב-לרנג"ה .שפנ ןוילימ השולשל לעמ היסולכוא

 : תוזוחמ 3-מ בכרומ היה
 .םיבשות ןוילימ 0.9 םע ר"מק 25,000 -- ילוואש 1
 .םיבשות ןוילימ 1.2 םע ר''מק 28,000 -- הנבוק 2

 .םיבשות ןוילימ 0.9 םע רי'מק 15,000 -- הנליו .3

 .הנליו .2 ; הנבוק .1 :זוחמ-ירע יתש דוע ויה ךכל ףסונ
 -- "ראסימוקטדאטש" ריע לכבו ,זוחמ- לשומ בשי ןהמ תחא לכב
 *.ריעה לשומ

 .ןלטנר ןופ ןאירדא ר"'ד היה אטיל לש "ראסימוק לרנג"ח

 םינמרגה ידידלע בסוה הנבוק םש) הנבוקב היה ובשומ-םוקמ
 .1941 ילויב 27-ב אטילל עיגה אוה .(אגטסמ -- ןַאואק-ל

 ןוחטבה-תוריש :ודמע םירעהו תוזוחמה ילשומ תדוקפל

 ,(0800) רדסה-תרטשמ ,(512ק0) ןוחטבה-תרטשמ ,(5.ע.)

 - הנליווב ; רמַָארק סנאה -- הנבוק ריעב :ויה םירעה ילשומ *

 זוחמ ; ןצנָאל -- הנבוק זוחמ :זוחמה ילשומ .ףלוו טסרוה

 .הקווג סנאה -- ילוואש זוחמ : טסגניה סנאה -- הנליו

 אטיל תודהי

 תחת הרטשמה-תוגולפ ויה הליחת .תיאטיל הרטשמ ןכ-ומכו

 .הצנייהו םראה ואב וירחא .יקוסיו רויאמ-לרנגה לש ודוקיפ

 ןכו םימראדנ'ז תוגולפ ,רדסה-תרטשמ םוקמב ,ויה הדשה-ירעב

 .תיאבצ הרטשמ

 "זיווק" להנימ םינמרגה ומיקה םיימוקמה רלטיה ידהוא ןיבמ

 ויהש ,םייאטיל (םייללכ םיצעוי) "ןטאר לרנג" ונומ ,"יגניל
 םישבוכה םע הלועפ ופתיש רשאו םירש תניחבב הרואכל

 רבעשל לרנגה דמע אטילב "םי''טאר לרנג"'ה שארב .םייצאנה

 וסינ רשאכ ,1934 ינויב .סאנּויליבוק סארטפ ,יאטילה אבצב

 ,הנוטמס ןוטלש דגנ םמוקתהל ,רלטיה ידהוא ,סאראמדלוו ינמאנ

 רחאל .םיממוקתמל ףרטצהו יללכה הטמה שאר סאנויליבוק היה

 .רהוסה-תיבב בשי הכיפהה ןויסנ לשכנש

 .םהלשמ רבע היה ,םינמרגה םע הלועפה יפתשמ ,םיאטילל

 17 לש תיטסישאפה הכפהמה רחאל רצק ןמז ,1927 תנשב

 -תוגולפ אטילב םיקהל סאראמדלוו ידהוא וסינ ,1926 רבמצדב

 -תוגולפ תמגודכ ,((0:61021ת18 1/11885) "לזרבה באז" םשב רעס

 ךירדייה .ס.סה גיהנמ ריבעה 1939 ינוי ףוסב .םיצאנה לש רעסה

 ץוחה-רשל ,אטילב סאראמדלוו ישנאמ לבקתנש ,ידוס ריכזת

 וטילחהש סאראמדלוו ידהוא ובתכ הז ריכזתב .פורטנביר יצאנה

 -יטנא הלועפ להגנת רשא ,תיאשח תיצאנ הגלפמ אטילב םיקהל

 סאראמדלוו ישנא .הנוטמס לש ורטשמל םיישק םורגתו תימש

 לע ץילמה ךירדייה .קשנו ףסכב הרזע הינמרג תלשמממ ושקיב

 .םאתהב וגהנ םיצאנה .קשנ ןתמ לע ץילמה אלו ,דבלב ףסכ ןתמ

 םינמואלה םיאטילה לש אושה-תווקת ץק

 םיטייבוסה לש הנושארה םנוטלש תפוקתב ,1940--41 םינשב

 תודסומ תרזעב ,הינמרגב םייאטיל םיטילפ ומיקה ,אטילב

 1 40(וגטנוג -- 1.4.1.) "םייאטילה םיליעפה תיזח" תא ,םיינמרג
 תוצובקמ םיאטיל ופתתשה וז "תיזח"ב .(/151ץטנפ(נ 5

 ,סויציוואיגנ לרנג ,סויציוואיזדנוה לרנג םהיניב ,תונוש תוינמואל

 לכמות .םירחאו סויציוואיזארבמא .י ר"ד ,סילַאיבוב לנולוק

 ודמע םה .תיטייבוסה אטילב רתס"תוילוח ומיקה "תיזח"ה
 .ינמרגה ןוחטבה-תוריש םעו יאבצה לוגירה תשר םע םירשקב
 הלומעת םהב ולהינו (םינועידי) םיניטלוב ואיצוה "םיליעפ"ה
 תושגנתהל םהירבח תא וניכה םה .םידוהיה דגנו םיטייבוסה דגנ
 .תיטייבוסה היסור ןיבל תיצאנה הינמרג ןיב אובל תדמועה

 -יעפ"ה ולחה 1941 ביבאב .תובר תווקת ולת םה וז תושגנתהב

 .םידוהיבו םיטייבוסב המחלמל "םינזיטרפ" תוילוח םיקהל "םיל

 י'םיליעפ"ה ומסרפ תיטייבוסה היסורל םינמרגה תשילפ םע
 ךורעל העשה העיגה יכ ,ראשה ןיב ,רמאנ וב ,םיאטילל רשנימ

 -לועמ קר אל ררחתשת אטיל .םידוהיה םע ןורחאה ןובשחה תא

 רשנימב .םינשה תואמ ןב םידוהיה-לועמ םג אלא ,םיטייבוסה

 זאמ אטילב ולביק םידוהיה רשא ,תונויכזהו תויוכזה לכש עבקנ

 דימ בוזעל םידוהיה לע .תולטובמו תולטב ,לודגה טבוטיו ימי

 ףתתשה וא ,הנידמה ןוחטבב עגפש ידוהי .אטיל תמדא תא
 אטילב .ושנוע לע אוביו ןידל דמעוי ,יאטילה םעה דגנ תושיגנב

 ידוהיל ףא םויק-יעצמאו חרזא"תויוכז ונתניי אל תשדחתמה
 שו ...דחא

 זירכה ,היסור--הינמרג תמחלמ ץורפ תרחמל ,1941 ינויב 23-ב
 סאנואיל ,"םיאטילה םיליעפה תיזח" ישארמ דחא הנבוק וידרב

 .אטיל לש תימואלה התואמצע המקוה בוש יכ ,סינָאילופארפ

 ותמחלמב ליחתהו זא םקוה רשא ,"ןוילעה םינזיטרפה הטמ"

 ג
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 יללכ רודמ

 תידוהיה היסולכואה דגנ םימורגופבו םיגוסנה םיסורה דגנ
 בכרהב תינמז תיאטיל הלשממ המקוה הנהש זירכה ,עשיה-תרסח

 : אבה
 -שאר םוקמ-אלממ ,אפריקש סיזאק -- הלשממה-שאר

 רש ,סויציווַאיזארבמא סאזוי ר"ד -- ךוניחה-רשו הלשממה
 סיסאטס לרנג -- ןוחטבה רש ,סיטיפיקס סאלופאר ד"וע -- ץוחה
 רש ,סיטיפָאלש סאנוי לנולוק -- םינפה רש ,סיקיטשאר
 ספלודא ר"ד -- הישעתה רש ,סינוילוטאמ סאנוי -- רצואה

 -קחה רש ,סויציוואיקצאמ סי'צֶאמ -- םיטפשמה רש ,סישּומאד

 סארַאבאסק ר''ד -- תואירבה רש ,סּוקטיו סילאב 'פורפ -- תואל
 -סיגרבסדנאל סאטוטיו -- ילנומוקה קשמה רש ,סויצניו

 ,סאקסּואנייו סאנארפ -- הנידמה רקבמו רחסמה רש ,סינלאקמ'ז

 רש ,סיאויאפ סאזוי ר"ד -- ילאיצוסה חוטיבהו הדובעה רש

 סאזוי -- הלומעת יניינע להנמ ,סיקציוונ סאנאטנא -- הרובחתה

 סאנואיל -- "םיאטילה םיליעפה תיזח" חוכ-אב ,סּוקניס

 .סינאילופארפ
 םינוש םיגוחל תונפל הסינ ,ןילרבב ןמז ותוא ההשש ,אפריקש

 ,םיצאנה .השדחה תיאטילה הלשממב וכמתיש השקבב הינמרגב
 ואר ,חרזמב םישובכה ץראה-ילבחל םהלשמ תוינכות םהל ויהש

 םויהמ .אטיל לש התואמצע תזרכה תא הער ןיעב הליחתכלמ

 םה .התלועפל ועירפהו תיאטילה הלשממה תא ומירחה ןושארה

 םג .1941 ילויב 19-ל דע תיב-רצעמב אפריקש תא וקיזחה

 ותוא ההש רשא ,סיטיפיקס ,תינמזה הלשממה לש 'ץוחה רש"

 .הינמרגמ תאצל השרוה אל ,ןילרבב ןמז
 .םיימינפ םיקבאמ ולחה "םיאטילה םיליעפה תיזח" ךותב

 "תינמואלה תיאטילה הגלפמה" תא ומיקה םיינוציקה םיגוחה
 ןיבש הלילב . (1.א,ע, -- 1160105 1צ9610ת811911 8)24111)

 דרמ ופאטשיגה לש ותארשהב ץרפ 1941 ילויב 24-ל 23-ה
 תונוטלש וקיספה 1941 טסוגואב 5דב .1.49-ה דגנ 1א0-ה לש

 .התוא ולסיחו תיאטילה 'הלשממ''ה תולועפ תא ינמרגה שוביכה

 ויהש ,םייללכה םיצעויה תא ,רומאכ ,ונימ םה תאז םע דחי
 1.8ע-ה יכמות ןיבמ םיליעפ תורשע המכ .םהידיב תרש-ילכ

 תא איבהל יאדכ ךכל רשקב .שוביכה תונוטלשל הז ןינעב ונפ

 :האבה תובתכתהה
 ךרד ,ריכזת ןלטנר ןופ ר"ד חלש 1941 רבמטפסב 26"ב

 יניינעל ךיירה רטסינימ לא ,'דנאלטסוא''ה לש ""רסימוק-סכייר''ה

 ורסמ רבמטפסב 16-ב יכ רפיס ובו ,חרזמב םישובכה םילבחה
 ,לטרגמואב רד הלשממה-ץעויל ,םיאטילה "םיליעפ"ה חוכ-יאב

 היה "םיליעפ"ה ריכזת .אטילב בצמל סחיב םתדמע לע ריכזת

 םיחפסנ העבש וילא ופרוצו סאקציצמו סינאילופארפ ידיב םותח

 .םינמרגה ןוטלש תחת אטילב םייחב םירושקה םינוש םיניינע לע

 םיליעפה" יגיצנ ולבקתנ 1941 טסוגואב 5-ב יכ ,רמאנ ריכזתב
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 וטילחהש ול ורסמ וז השיגפבו ,ןלטנר ןופ ידידלע "םיאטילה
 רשא ,בחר יממע סיסב לע ודימעהלו ןוגראה תא שדחמ םיקהל
 רחאל .םינמרגל הדהא םישחורה ,םיאטילה לכ תא וילא ךושמי
 ונעט תיצאנה הינמרגלו רלטיהל תואמחמ עפשו הפונח-ירבד
 ןוטלשה לכ תא ולטנ םינמרגהש ,הדבועהמ םיבזכואמ םהש
 היהתש םיצור ויה םה .לצב וריאשה םיאטילה תאו םהידיב
 -רגה חוקיפב יולת-יתלב ימצע ןוטלש לש תמיוסמ הרוצ םהל
 ריכזתה לש 5 ףיעסב רמאנ תונעטהו תועיבתה ראש ןיב .םינמ
 תא ולצינו ודדש רשא ,םידוהיה תורצואו שוכר" : (8 דומע)
 תושרל םירסמנ םניא ,יאטילה םעה תאו תיאטילה הלשממה

 ."יאטילה םעה
 ר"דמ שרד ,ןלטנר ר"ד ינזאל ריכזתה ןינע עיגה רשאכ

 שארב ףזנ אוה .ויבתוכל ריכזתה תא ריזחי יכ לטרגמואב
 לע שארמ עדי אל רשא לע ,סאנויליבוק ,םייללכה םיצעויה
 ריכבה הלשממה-ץעוי יכ ,ןעטו קדטצה סאנויליבוק .ריכזתה
 תוצובקה יניינעש ,ול רמא ןאסָא ר''ד (0007100161118061781)

 ברעתה אל ןכלו ,ןאסַא ר"דה לש ,ולש ותוכמסב םה תויטילופה
 ,סאנויליבוקל תפסונ םעפ ריהבה ןלטנר ר''ד .ןינעב סאנויליבוק
 .הלא ןוגכ םיניינעל םג ךוותמ שמשל וילע יכ

 ךיירה רטסינימל ןלטנר ר"ד בתכ 1941 רבמטפסב 27"ב
 1941 רבמטפסב 23-ב יכ ,ול רסמו חרזמב םישובכה םיחטשל

 15-ב וחלשש ריכזתמ קתעה םיאטילה "םיליעפ"ה ול וחלש

 בצמה לע ,שטיכוארב ןופ לשרמדליפ לאו רלטיה לא רבמטפסב
 רלטיהל ריכזתה תא .לועפל יחרזאה ןוטלשה לחהש רחאל אטילב

 ,אטילב יאבצה לשומה ,לופ רויאמ-לארנגל ורסמ שטיכוארבו
 -- ןלטנר ר''ד בתוכ ךכ -- לופ לארנג .םידעוימל וריבעהל ידכ

 ןוטלשה יניינעב לפטמ ריכזתה יכ םא ,ןינעה לע ול עידוה אל

 -זתה םשל רבעוה הינמרגב םיילקירלק םיגוח תרזעב ...יחרזאה

 אבצה ןיב ךסכסל םיסנמ םיאטילהש רובס ןלטנר ריד .ריכ
 רצויכ ריכזתה ילעב ידי-לע גצומה ,יחרזאה ינמרגה ןוטלשל

 .הנידמב ""ילמרונ יתלב בצמ"
 העירפמ םיאטילה "םיליעפ"ה תוליעפש סרג ןלטנר ריד

 1941 רבמטפסב 26-המ לחהש הוויצ אוה .יחרזאה ןוטלשל

 הוויצ ןכ .םרחוי השוכרו "םיאטילה םיליעפה תיזח" רזופת
 תאו ,ריכזתה תביתכל ישארה םזויה ,סינאילופארפ .ל תא רוסאל
 הריקחב ליחתהלו ,ןוחטבה-תוריש ידיל רוסמל םימשאה ראש

 תושרהל םיאטילה "םייללכה םיצעויה" ולכי ךיא ,ררבל ידכ

 .םהלש דרשמה יכרצב ושמתשי "םיליעפ"הש

 תויעב המכ לופיטל תויואר לכה תורמלש ,ףיסומ ןלטנר רייד

 .המודכו םיסמה תייעב ןוגכ ,ריכזתב ורכזוהש
 ,םיצאנה ידהוא ,אטיל ינקסע לש אושה-תווקת ןציקל ועיגה ךכ

 .רלטיה ןוטלש תחת אטיל לש "התואמצע" תא תויחהל



 ןלול בד

 אטילב םידוהיה לש ןייוזנה קבאונה

 *הלנשה םלועהיתונחלונב םיצאנה דגנ

 -- יפארגוילביב רמוח לע רקיעב תססובמ ןלהלד הריקסה

 תונויאר לע םג תמייוסמ הדימבו -- רחאו יטייבוס ,ידוהי

 היזיבידהמ םידוהי םילייח 6072 םע רבחמה ךרעש םיישיא

 תונויאר .תורחא תוצראבו לארשיב םיאצמנה ,רבעשל תיאטילה

 תודהיל ןוכמה לש הפ-לעב דועית רודמ תרגסמב ומיוק הלא

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וננמז

 המחלמה ץוופ ברע ,א

 הריעצה הנידמל עייסל הפיאשה ידי-לע םיכרדומ םתויהב

 תועשב תפומל תוחרזא אטיל ידוהי וחיכוה ,התואמצע סוסיבב

 םיבדנתמכ ופתתשה םידוהי 3,000-מ הלעמל .תורומח ןחבמ

 --1918 םיגשב אטיל לש תואמצעה תומחלמב םיסייוגמ םילייחכו

 הבוח-תוריש לע זרכוהו הנידמה הססבתהשמ וליאו : ; 3

 וז םתבוח תא םידוהיה םיריעצה ואלימ ,רידסה יאטילה אבצב

 תוקמחתה לש םיטלוב םירקמ ועדונ אלש טעמכו ,תונמאנב

 תעב תידוהיה. היסולכואה ברקב ועדונ רשא ,אבצב תורישהמ

 .תיראצה היסור ןוטלש

 חמצ םלועה-תומחלמ יתש ןיבש ףא לעו וז הדבוע ףא לע

 רעונ-תועונתו םינוגרא תרגסמבש ,םידוהי לש שדח רוד לדגו

 תוברתבו תויפוצב ,םילבוקמה טרופסה יפנע לכב הזיחא ול הנק

 הריירקל היטנה םידוהיה םיריעצה ןיב הטלב אל -- ףוגה

 .יאטילה עבקה-אבצב םידוהיה םיניצקה טועימ םג ןאכמו ,תיאבצ

 חתופמה ימואלה םייפואב אוצמל ילוא ןתינ וז העפותל רבסה

 ייחל ומיאתה אלש ,ההובגה תיתוברתה םתמרו אטיל ידוהי לש

 םיניצק ויבו םיניטקרסקה ךותב (םהיתוחפשמ םע) עבק-אבצ

 .ירמגל םינוש תוילטנמו םייח-חרוא ילעב ,םיידוהי-אל םייעוצקמ

 ררתשהש ,הצחמל-יטסישאפה רטשמה לש ומויק םגש הארנ
 יתטיש ןפואב םצמצו 1926 רבמצדב הכיפהה רחאל וז הנידמב

 שפחל םידוהי םיריעצ דדוע אל ,םיידוהיה םיחרזאה תויוכז תא
 .עבקה-אבצב תודמע

 ,(1940/41) ןושארה יטייבוסה ןוטלשה לש הרצקה הפוקתב

 ידוהיה רעונה ינפבו 16-ה תיטייבוסה הקילבופרל אטיל הכפהשמ

 (השעמל םג הנטק-אל הדימבו הכלהל םינפ לכ לע) וחתפנ

 וליפא -- םינוש םייתלשממ םידיקפת אלמל תובחר תויורשפא

 וחלשנו תיאבצה הריירקה ךרדב םיטעמ םידוהי ךא וכלה זא

 רכינ רפסמ טלקנ תאז תמועל .יאבצה רפסה-תיבב דומלל

 ידיזלע ךרענש ףיקמ רקחממ קלח םה ,הז רמאמב םיאבומה םירבדה *

 תירבעה הטיסרבינואה לש וננמז תודהיל ןוכמה תרגסמב רבחמה

 ,הדש קחצי ףולאה ש"ע תיאבצ תורפסל סרפב הכזשו םילשוריב

 ורפסב רבחמה ידיזלע ומסרופ רקחמה יאצמימ .ב"לשת תנש

 --1941 ,םיצאנב אטיל ידוהי תמחלמ -- םשפנ לע םידמועו םימחול*

 ,דילשת ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואהו "םשו די" תאצוה ,5

 -ועתו םימוליצ ,היפרגוילביב ,תוחתפמ ,תואלבט ,תופמ + 'מע 1

 .תילגנאב תיצמת ןכו תוד

 היצילימה תורושב ,יתגלפמהו יתלשממה ןונגנמב םידוהי לש

 .םיימינפה ןוחטבה-יתורישו

 -ייבוסדיטנאה םייאטילה םיטנמלאה ידי-לע הלצונ וז הדבוע

 -תבר תיתרתחמ תוליעפ ומייק ךכ-רחא ררבתהש יפכש) םייט

 תאז ."ידוהי-יטייבוסה" רטשמה דגנ יתבר הלומעתל (ףקיה
 -ילופ תוביסמ ולגוהש ,םישנאה 30,000 ברקבש תורמל ,דועו

 -תירבב םירחא םיחדינ תומוקמלו ריביסל 1941 ינוי שדוחב תויט

 דגנ התסהה הרבג -- ,םידוהי 7,000דכ םג ואצמנ ,תוצעומה
 התוּול איהו ,יטסינומוקה ןוטלשה םע םלוכ והוזש ,םידוחיה

 התסה לש וז הריוואב ?."רשוכה תעשב" םהמ ערפיהל םימויאב

 ,ידוהיה טועימהו יאטילה בורה ןיב הלודג תוחיתמו תיסרא

 .המחלמה הצרפ

 המחלמה ץוופ םע .ב

 תוסייגה ירוט ינושאר ,הדבכ הצצפה רחאל ,וצרפ 22.6.41דב

 גוסנ םש הנחש םודאה-אבצהשכ ,אטיל תולובגל םייצאנה

 ויה העתפהו המהדת יכומ .םישאונ ףסאמ-תוברק ךות םהינפב

 הדיחיה םתבוגת .םיימוקמה םייתגלפמהו םייחרזאה תונוטלשה םג

 -מהלו זוכיר-תומוקמב הגלפמהו ןונגנמה יליעפ תא זכרל התיה

 יוניפל רקיעב וסחייתהו אובל ורחיא אל תוארוהה .תוארוהל ןית

 תיברמ וסייוג ךכ םשלו ,םייטייבוסה םיליעפה תוחפשמ לש ידיימ

 ישנא םג אטיל תא בוזעל ולחה ןכ-ומכ .םייתלשממה בכרה-ילכ

 ,םייממעה םיראסימוקה םשארבו יתגלפמהו יתלשממה ןונגנמה

 ,תיאטילה תיטסינומוקה הגלפמה תוריכזמו היצילימה ידקפמ

 אטיל אבצ) 29-ה ילאירוטירטה סופרוקה לש םיניצק ףאו

 םהיאובחממ םינייוזמ וחיגה תיאטילה תרתחמה ישנא .(רבעשל

 אטיל ידוהי ."םידוהי"ה םתירב-ינבבו םיטייבוסב םיטפש תושעל
 .םלרוגל םיבוזע אופיא ורתונ

 ןילופב יצאנה םונהיגהמ ץלחיהל וכזש ,םידוהי םיטילפ יפמ

 המ אטיל ידוהי ועדי ,(אטילב יגמז טלקמ ואצמו) השובכה

 אל ןכ-ומכ .םיברקתמה םייצאנה םיסגלקה ידימ םהל יופצ

 םיאטילה תויפונכ לש תוינודזה םהיתונכה םהיניעמ ומלענ

 הלאשה .םידוהיב ינומה חבט עצבל (ונוכש יפכ "םינזיטרפ''ה)

 בלב (1941 יגויב 24--22) םימי םתואב הרקינ "+ תושעל המ"

 ולקש ,החפשמה ךותב ךכ לע וחכוותה ; אטיל ידוהימ דחא לכ

 תרתחמ-תובישיב הז ןינעב ונד ,תופוטח םיער-תוחישב תאז

 יכ ,הערכהל השקו תילרוג התיה הלאשה ,ןכא .תורתלואמ
 ויה םידוהיה ינפב ובצינש תויורשפאה ,רבדה לש ותימאל
 :ונייהד ,תוחיטבמ יתלבו תולפרועמ ,תוטעומ

 יטייבוסה אבצה תובקעב איהש ךרד לכב אטילמ חורבל +1
 דע ןיתמהל"ו לובגל רבעמש םישובכ-יתלבה םיחטשל עיגהלו
 ."םעז רובעי

 ןמ תוקמחתה ידכ ךות אטיל תורעיב אובחמ אוצמל 2
 ןיב תירב-ינב אוצמלו תויאטילה תויפונכהו ינמרגה אבצה



 :ללכ רודמ

 הניחבמש ,(םירחא םיטנמלא םאו םיטסינומוק םא) םיאטילה
 הרוצבו ,ינמרגה שוביכהמ לובסל םייושע םה םג ויה תיטילופ
 .םשאר לעמ האושה תא ,העש יפל תוחפל ,קלסל תאזכ

 הכחנ" תניחבב תופצלו ובשומ-םוקמב דחא לכ ראשיהל 3

 ."הארנו
 הרהמ דע ררבתנ וללה תויטרואיתה תויורשפאה שולש ךותמ
 -וטלשה ודדוע אל דחא דצמ .תישעמ הניא הינשה תורשפאהש

 העש התוא םילגוסמ ויה אל ףואו) םיימוקמה םייטייבוסה תונ

 דצמ .(םידוהי :ירק) ךכב םיצורה םיחרזאה יוניפ תא (דדועל

 הלירג-תמחלמל תויניצר תונכה םוש ושענ אלש רבתסה ,ינש

 לכ יוניפל הרורב הארוהמ האצותכ ,ןכ לע רתי %,םוקמב

 -חוכ וז העשב אטיל חטשמ םלענ תיטסינומוקה "הביטקא"ה

 הקיחבש תיביטקפא תינזיטרפ העונת ןוניכל יניצר ילאיצנטופ
 לע .אטיל ידוהימ םייוסמ קלח תוחפל םוקמ אוצמל ,ילוא ,ולכי
 חוכ םוש אטילב םייק היה אל העש התואש המכו המכ תחא

 ברקב ןכש לכו ,יסורהו יגלופה םיטועימה ברקב אל -- שבוגמ

 "וסמש תיצאנ-יטנאו תיטארקומד היצאטניירוא ילעב םיאטיל
 .םידוהיה םע הלועפ ףתשלו תיתרתחמ תוליעפ ןנוכל ויה םילג

 .הגושארה אופיא הרתונ הדיחי תישעמ הרירבכ
 -טפול"ה יסוטמ לש תוצצפה) םיברה םילושכמה תורמל ,ןכאו

 -אפה תויאטילה תויפונכה דצמ חצר-ישעמו םירסאמ ,"הפאוו
 םבור *,אטיל ידוהימ 25,000-כ החרזמ עסמה ףיקה ,(תויטסיש
 בוחרב םייטילופה םינווגהו תובכשה לכמ ,אבצה ליגבו םיריעצ

 ,םיאמצו םיבער ,םיעגי .ףטו םישנ ,םינקז םטועימו ,ידוהיה

 ,לגרב ךרדה בור תא ושע ,תטהולה ץיקה-שמש ינרק תחת

 תוחיצרו תוצצפה ירחא .םילימרתו תונטק תודווזמ םהידיבשכ

 15,000-כ קר וכז ,םיכרדב םהל ובראש תויאטילה תויפונכה

 םייטייבוסה לובגה-יפיקז דצמ םיישקה תא ףוקעל םידוהיה ןיבמ

 גוהנל דציכ תורורב תוארוה םהידיב ויה אל הלחתהב יכ הארנ)

 ,רתיה *.תוצעומה-תירב יקמעמל עיגהלו (הז גוסמ ברח-יטילפב

 ,םישושת םהשכ ,םהיתומוקמל רוזחל וצלאנ ,םייחב ורתונש

 ידוהימ תובבר םתוא לש רמה לרוגה םתוא דקפו ,םילבאו םיעגי
 ולכי אל ,תורחאו תויסיפ ,תויתחפשמ תוביס ללגבש ,אטיל

 -תילבו ,(החירב) הנושארה תורשפאב עייתסהל הליחתכלמ

 .תישילשה "תורשפא"ב וזחאנ הרירב
 וצלאנש הלא ןה -- אטיל ידוהי וליכשה ןלהל הארנש יפכ

 הדבכנ המורת םורתל -- תאצל וחילצהש הלא ןהו ראשיהל
 המחלמה ץמאמל ,םוקמהו ןמזה יאנתב בשחתהב ,תיברימ טעמכו

 .יצאנה שלופה דגנ

 םוקמב קבאמה .ג

 תשילפ םע אטיל תודהי לש השאר לע התחינש האושה
 לע םייגטשה התוריהמבו התוירזכאב ,הפקיהב התלע םיצאנה

 םישדוחב רקיעבו ,1941 תנש לש הינשה תיצחמב .רעושמה לכ
 תועודיה "ןפורג-ץאזנייא"ה ידי-לע וחבטנ ,רבוטקוא--טסוגוא

 80%-"כ ,"םיאטילה םינזיטרפה" לש ליעפה םעויסב ,הצמשל
 םבור ,םידוהי 40,000-כ ורתונ אטיל לכב .תידוהיה היסולכואהמ
 הנבוק : (1943-ב ולסוח) ןאיצנַָאווסו הנליו : תואטיג 4-ב םלוככ

 דע (תויצקא) ןמזל ןמזמ םדדתזקה ךות ומייקתהש ,ילוואשו

 .יטייבוסה אבצה ידי-לע ולא םירע רורחשל ךומס ,1944 ילוי

 יאולכ וליכשה ,רמ ןויסנ ידומל םתויהבו ,דבכה םלהה רחאל

 תודגנתה לש תונוש תורוצ הרומאה הפוקתב חתפל וטיגה

1 

 -וטלש לש תוקסופ יתלבה תוריזגה דגנכ הליעפו הליבס
 ?אנתב םידוהיה דודיב :התיה תירקיעה ןתנווכש ,שוביכה-תונ

 ןתינ תעה אובבש ,לוז הדובע-חוככ םלוצינו הלפשהו הבערה
 .םלסחל היהי

 ,1941-ב דוע םייסיפ תודגנתה-ייוליג ונל םיעודי ,םנמא

 הרוצבו תודדוב תועפות הלא ויה ךא ,ינומהה חבטה תפוקתב
 תכרעמב םידוהי לש הלבח-תולועפב ןידה אוה %.תינאטנופס
 - תהה תושבגתהל ונא םידע תאז תמועל .םיצאנה לש תיאבצה

 תרגסמב ,וז הפוקתב תנגרואמהו תננכותמה תודגנ
 וטיגב "לאיחי תגולפ"'ו *.א.פ.פ :ןוגכ) תוקהבומ תרתחמ-תועונת

 תואטיגב תונטק תוצובקו (הנבוק וטיגב ** ל"כיאו ,הנליו

 .דועו ראדישוקו ןאדייק הדובע-תונחמ ,ןאיצנַאווסו ילוואש
 תוצובקה ידירש דוחיא ךילהת ךות בורל ומק וללה םינוגראה

 -ומוקה ,תויצולחה תועונתה) ידוהיה בוחרב ויהש תויטילופה

 יתלב םיחוכיו ךות .(םייתדהו םיטסינויזיברה ,"דנוב" ,םיטסינ

 תוצובק ומצעתה ,("רעיב וא וטיגב") המיחלה ךרד לע םיקסופ

 -לשהש וזכ הדימב ,רכינ יאבצדיתרבחו ינוגרא חוכל וכפהו ולא
 ,הנבוקב "טארנטסטלא"ה) תואטיגב םינוממה םיידוהיה תונוט

 וצלאנ ,(ןאיצנָאווסבו הנליווב םיטארנדויהו ילוואשב תוגיצנה
 .ןוצרב אלש וא ןוצרב ןהב בשחתהל

 זורכה הנליו וטיגב עיפוה וב ,1.1.42 ןיבש הפוקתה ךשמב

 תצירפ השעמל הלחהשמ -- 1943 דעו *,"חבטל ןאצכ ךלנ לא"

 -תעונת המזי -- םינמרגב תינזיטרפ המחלמ םשל תורעיל ךרדה

 ינצינ םע הלועפ-ףותישו עגמל םיקסופ יתלב תונויסנ תרתחמה

 רתויב הלד ןיידע התיהש ,אטילב תיטייבוסה תינזיטרפה העונתה

 הטמ דצמ רשקהו עויסה תדימב ןיטולחל היולת תאז םעו
 יאנתב .הבקסומב לועפל לחהש תיאטילה תינזיטרפה העונתה

 סחיה רואלו ,םיאולכה םידוהיה לש טלחומה קותינהו דודיבה

 הקיתשהו תושידאהו תיאטילה תיחרזאה היסולכואה לש ןייועה

 םימייק ויהש הדימב) "תיאטילה היציזופואה" יגוח תא ונייפאש

 והשלכ רשקל הדיחיה תישעמה תורשפאה םג וז התיה ,(ללכב

 תרבתסמ ןאכמ .(הבקסומ ךרד ,םנמא) ןוציחה םלועה םע
 יצאנה שלופב אטיל ידוהי לש תיביטקאה המחלמהש ,הדבועה

 ךות םג םימעפו תיטילופו תינוגרא הקיז ךות תוחפל הכרענ

 העש התוא הלהונש תינידמ-תיאבצה הכרעמב תטלחומ תולת

 הפי ןבוהש הנוגיזלב חרכה הז היה .תוצעומה-תירב ידי-לע

 תרתחמה-תעונת תא וביכרהש םייטילופה םיגוחה לכ ידי-לע

 .תידוהיה

 חקמתהלו םיעגיימ םיחוכיו להנלמ ועתרנ אל םה תאז םע דחי
 םידודגב 5 ימואלה ןויבצה תא עובקל ודמעש םינוש םיטרפ לע
 םע םינפ-לא-םינפ דיב קשנ םע ומחלנ םתרגסמבש םיינזיטרפה

 -תעונת יגיצנ ןיב ועלגתנ תוחפ אל םירמ תועד-יקוליח .ביואה
 ,אטילב תינזיטרפה העונתה ישאר ןיבל תידוהיה תרתחמה

 -יאנת לע ***,ןאמיז .ג ידוהיה אוה ,"סיגרוי" ןחנצה םהיניב

 לש וטיגה ןמ םתאיצי הענמנ ךכמ האצותכ .םישק הלבק

 םינזיטרפ 'עיצאזינאגרא רענאזיטראפ עטקינייאראפ' *

 .(דחואמ

 .'מחול יללכ ידוהי ןוגרא' **

 עודי היה ,לופמאיראמ רוזיאב הזוחא-לעב לש ונב ,ןאמיז ,ג ***

 ישארמ היה 1940-ב .יטסינומוק ןקסעו הרומכ המחלמה ינפל אטילב

 .תינויצהו תירבעה תוברתהו ךוניחה תכרעמ תא םילסחמה

 ןוגרא)
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 תורעיל ץורפל תוגיחבה לכמ םינכומ ויהש ,תרתחמ-ישנא תואמ

 .םינזיטרפה תורושל ףרטצהל תנמ-לע

 תרתחמה"תעונת החילצה ,םירחאו הלא םילושכמ תורמל

 -גנתה ךות םימעפלו ,םינוש םיעצמאבו תולובחתב --  תידוהיה

 ןקשנ לע םימחול תוגולפ ריבעהל -- ,םינמרגה םע םימד-תוש

 ,תרכומ יתלבו תנייוע הביבס לש הכוראה ךרדב ,יברקה ןדויצו

 ןפואב ומלהש םיינזיטרפ םידודג ומיקה םש ; תורעיה יקמעל

 ,תיאבצה הרובחתה יקרועבו םיינמרגה בצמה-תוליחב יתטיש

 .הבקסומב הנוילעה תיאבצה-הדקפמה םע םואית ךות

 הביבסה תורייעבו הנליו וטיגב רבעשל תרתחמה-ירבח תיברמ

 תימורד מ"ק 30-כ ,יקינדור תורעיב תיאטילה הביטחב וזכרתה

 אבא דוקיפב ,"םקונה" :םיידוהי םיינזיטרפ םידודגב ,הנליוומ

 -אפל תוומ" ;יקסנילפק לאומש דוקיפב -- "ןוחצנל" ; רנבוק

 ןורהא דוקיפב -- "קבאמה"'ו ; רנארפ בקעי דוקיפב -- "םזיש

 .ץיבונורהא

 ודוקיפב םקלחב ועיגהש ,הנליו וטיגמ םימחול לש בר רפסמ

 לובגב שטוראנ תורעי דע * ןאמזלג ףסוי א"פפ הטמ רבח לש

 ,"המקנ" -- ידוהי ינזיטרפ דודג םה םג םש ומיקה ,היסורוליב

 חרז יאטילה ידוהיה אוה ,"סאנָאטּוב' ןחנצה לש ודוקיפב

 תודיחי תרגסמב םג ומחלנ אטילמ םידוהי םינזיטרפ .יקסבוגר

 ןאזאקו קובילאנ ,השטאנ תורעיב ,אטיל-םורדב תונוש תוינזיטרפ

 9,םיפסונ תומוקמבו היבטלב תורעיב ,היסורוליבבש

 לש תורושב ומחלנ הנבוק וטיגמ ואציש תרתחמה-ישנא בור

 -וראב .וו" ,"המידק" ,"םישבוכל תוומ" ןוגכ תוברועמ תודיחי
 לש םרמאמ תא הז רפסב 'ר] דועו "תישפחה אטיל" ,"סאנ

 ידוהי לש םינזיטרפהו ירמה תעונת :ןיול בדו ןוארב .א יבצ

 .[הנבוק

 אטילמ םידוהיה םיטילפה ד

 "הלודגה תדלומה תמחלמ''ב

 שוביכה תחת ורתונש ,אטיל ידוהי ןיבמ דואמ םיטעמ תובילב

 וחרב רשא םהיתויחאו םהיחאש השולקה הוקתה הנניק ,יצאנה

 העומשה .םיחטבמ ףוחל םנמא ועיגה החרזמ המחלמה ץורפ םע

 יטייבוסה לובגל עיגהל וכזש הלא ףאו ,ופסנ םלוככ םבורש הרמא

 ולכי אל וטיגה יאולכ ,ןכא .ואבש תמועלכ ורזחוה -- ןשיה

 ועיגה םנמא ,םידוהי םתיברמ ,אטיל יחרזא תובבר המכש תעדל

 וזכרתהו תוצעומה-תירבל םילוטלט לש םיבר תועובש רחאל

 -לשה לש םייוסמ עויס ךות וליפאו םתעידיב :9,םירוזא רפסמב
 .םיימוקמה תונוט

 ,םיזוחלוקבו םירעב הדובעהו הנוזתה ,םירוגמה יאנת יכ םא

 לגתסהל וצמאתה םה ,רתויב םידורי ויה ,םיטילפה וררוגתה םש
 ,םהמ םיבר וצלאנ ףרוחהו ויתסה ברקתה םע ,םרב .הז בצמל

 שוטנל ,ץיקה עצמאב םתיבמ ואצי וב לקה םשובל תמחמ רקיעב

 ירוזאל דודנל ידכ ,ודבע םהבש םיזוחלוקהו םהירוגמ-ירע תא
 .םלבס לע לקהל םחה םילקאה היה יושע םש ,תיזכרמה היסא

 ןאטסינגפאל רוקעל הוקת חתפ םג הז רוזיאב האר םהמ קלח

 דבלב םידדוב .לארשי-ץראל עיגהל םשמו ,(סרפ) ןאריאל וא

 תותלד לע וקפדתה םיטילפהמ םיבר .תאז שממל וחילצה

 -ייגי" .תיזחל תאצל הרטמב (סויגה תוכשל) "םיטאמוקנָאייוו'ה

 ץמאמל הבושח ףרועב הדובעה םג םייתניבו ,העשה אובב ךוס

 .המחלמה ינפל אטילב ר"תיב לש ןורחאה ביצנה *

 אטיל תודהי

 .1941 ויתסבו ץיקב תינוקאלה הבושתה התיה -- "יתמחלמה

 ,םידוהי לש ןטק אל רפסמ רבכ תריש וז הפוקתבש עודי ,תאז םע

 גי."הדובעל םינוילטב"בו תויברק תויאבצ תודיחיב ,אטיל יאצוי

 -פמה זכרמו תיטייבוסה-תיאטילה הלשממה ולחה העש התוא

 תלשממשו אטילמ ותעשב וגוסנש -- תיאטילה תיטסינומוקה הגל

 חתפל -- םתוכמסבו םדמעמב ריכהל הכישמה תוצעומה-תירב

 םיטילפה ולכי הז בלשב .וז ץראמ םיטילפה ינומה ןיב תוליעפ

 םידלי רודיס ,םיבורק שופיחל רשאב קר םהיתורישב רזעיהל

 וללה םיטילפה ואלימ רתויב דבכנ דיקפת י'.המודכו תוימינפב

 הדיחיה תמגוד -- םיקהל תיטייבוסה הלשממה הטילחהשמ

 הדעונש ,תיאטיל תיאבצ הדיחי םג -- תיבטלהו תינוטסאה

 העש התוא ואצמנש תיאטילה הקילבופרה יטילפ תא טולקל

 תנש ףוסב זרכוה וז הדיחי תמקה לע .תוצעומה-תירב חטשב

 וארקנ רשא ,תיאטילה הלשממה לש םיכמסומ םיגיצנו ,1

 ,(ןמדירפ) סיבטאל .ב ,ןאמיז .ג : םידוהיה םהיניב) "חוכ יפוימ"

 םיטילפה יזוכיר לכב ורזפתה ,(םירחאו ,בוט .ל.ז ,ןיכקאלפ .א

 םיסייוגמה תלבק לע חקפלו ערואמה לע םהל רשבל ידכ אטילמ

 -שטב תונושה סויגה-תודוקנל םהיפלאב ורהנ הלא .םיבדנתמהו

 םשמו ,בולאקשטו בוטאראס ,הזנפ ,יקרוג ,דאבנילאטס ,טנק

 ,יקרוג ךלפב רשא הנכאלאב הרייעל תונגרואמ תוצובקב ונפוה

 םשב ןכמ רחאל העדוגש תיאטילה הדיחיה ןגראתהל הלחה הב

 "ידה" רוציקבו) "16 'סמ תימואלה תיאטילה םיעלקה-תיזיביד"

 .םודאה-אבצבש ("תיאטילה היזיב

 16"-ה תיאטילה םיעלקה-תייזיבידב ,ה

 היתודלותו היזיבידה .1

 * היתוביטח 4 לע תיאטילה היזיבידה התיה הלדוגו הנבמ יפל

 -תות תביטח -- 2247ו ;ילגרדליח תוביטח -- 249 ,167 ,156)

 תרבגומ ר"יח-תייזיביד -- םיתורישהו עויסה תודיחיו (םינח
 הניחבל ףסונ ,םרב .המחלמ תעב םודאה-אבצב הגוהנה תנוכתמב

 לש הפקיהו הבכרה ןכו התמקה םצע ובתכוה תיטקטה תיאבצה

 -רטסאו םייטילופ םילוקיש ידיזלע רקיעב היזיבידה

 לוטיב ידיל םיאב הלא םילוקיש .דחי םג חווט-יקוחרו םייגט
 .י לארנג ,הייזיבידה לש יטילופה ראסימוקה לש ויתונורכזב

 : סאקסּואיצאמ
 םלועה ינפב תורורב העיבצה היזיבידה לש התמקה"
 וחינה אל ,םייטייבוסה םימעה ראש ומכ ,יאטילה םעהש

 תושקהל תיאטילה המואה תא דדוע הז רבד .םקשנ תא

 תא ריבגהו םייטסישאפה םישבוכה דגנ התמחלמב ףרוע
 הלומעתה תא הכירפה ןכו ...יפוסה ןוחצנב התנומא

 -ורמה םינמואל-םינגרובה םיאטילה לש תיטייבוס-יטנאה
 13,"ל"וחמ םזילאירפמיאל וטנש םיב

 היזיבידה ךכ-רחא האלימש דיקפתה תא ךכל ףיסונ םא

 םיווקל רבעמ ותרדחה םשל הלועמ םדא"חוכ תריחבל הדותעכ

 ,תנווגמ תיטילופ תוליעפו לוגיר ,הלבח תולועפל אטיל תמדא לע

 ולהניש םייטילופ-םייביטארטסינימדא םירדאק תנכהל רוקמכ ןכו

 -רגהמ הרורחש םע דימ תיטייבוסה-תיאטילה הקילבופרה תא
 ןפואב גרח ןכא תיאטילה היזיבידה לש דועיהש ,רבתסמ -- םיגמ
 דבלמ .םודאה-אבצב תוליגר ר"'יח-תויזיבידב לבוקמהמ טלוב

 לש תיברק הביטח התנמ המחלמה ימיב .תיסורב קלופ -- הביטח *
 .לייח 2,500--2,000 םילגר"ליח



 יללכ רולמ

 הילא ורבעוה ,םהינומהב היזיבידל ומרוזש םייאטילה םידוהיה

 םהב היהשו ,תונוש אבצ תודיחיב רבכ ותרישש םילייח םג
 םיגיצק ,םילייח היזיבידל ואבוה ךכ .יאטיל אצומ לש ץמש

 וליפא תוצעומה-תירבב ודלונשו תיאטיל ועמש אלש םיחרזאו

 .197-ה האמהמ אטילמ םילוג וא םירגהמל ישילשו ינש רודכ

 יאטיל יפוא וז היזיבידל תוושל ךרוצה ללגב :דועו תאז

 לבקלמ םייטייבוסה םייאבצה תונוטלשה ועתרנ אל ,קהבומ

 הנוצקהו םילייחח תא דוקיפ-תודמעב ביצהל ףאו היתורושל

 :+297-ה ילאירוטירטה יאטילח סופרוקהמ ודרשש תיאטילה

 תישארב תוצעומה-תירבל ועלקנ םנוצרמ אלש וא םנוצרמש

 ויה יטילופה םרבעו יטייבוסה ןוטלשל םתונמאנשו המחלמה

 התוא םילבוקמה םינוירטירקה יפל תעדה תא חינהלמ םיקוחר

 .םודאה-אבצב העש

 הבכרה רואלו ,דחמ ,היזיבידה לש דחוימה הדועיי רואל

 רבדה יעבט -- ךדיאמ הילייחמ םיבר לש יטילופה םביטו

 -ייבוסה תיטילופה הלכשההו ךוניחה ושפת וז תיאבצ הדיחיבש
 לודג ןונגנמ םג הב לעפוה ןכ לע .רתויב דבכנ םוקמ םייט
 םבור ,תונוש תוגרדב םייטילופ םירנויצקנופ לש יסחי ןפואב
 35.תיטייבוס-םדקה אטילב יתגלפמ קתו ילעב םיאטילו םידוהי

 -ושה הנשמה-תודיחיב םייתגלפמה םיאתה יזכרמב ועייתסנ הלא
 .םימחול רתויו רתוי ןמזה ךשמב ופיקהש ,תונ

 -ידה תרגסמב ושדקוה טעומ אל םדא-חוכו םיבר םיצמאמ

 ,השמישש ,התונמאו תיממע-תיאטילה תוברתה חופיטל היזיב
 -ייבוס-תיאטילה ותעדותו יאטילה טנמלאה קוזיחל ,םינפ יפלכ

 להקה-תעד ינפב הנגפהו הוואר יכרצל -- ץוח יפלכו ,תיט

 .טרפב תיסורבו ל"וחב םיאטילה יזוכירו ,ללכב תימלועה

 לעו היזיבידה תרגסמב ומייקתהו ולעפש ,םירחאו הלא םיפוג

 לבוקמל רבעמ התבחרהל רומאכ ומרג ,הלש יאבצה ןקתה
 -ידה התנוכ הז ללגב ילואו ,תוליגר תויטייבוס ר'ייח-תויזיבידב

 רבד ,הדגוא ,רמולכ ,'אינָאנידַאיוס" םשב םג 16-ה היזיב

 .היזיביד לשמ רתוי םילודג םידממב ץבוקמ חוכ לע זמרמש

 תונייפאמה ,תוירקיעה תועפותה תרושב הנורחא-הנורחאו

 -בוסה אבצב תורחא תויזיביד תמועל תיאטילה היזיבידה תא

 שילשכ -- תוכוראה תונכההו םינומיאה תפוקת התיה ,יטיי
 תריקס ךות ,ןלהל הארנש יפכ -- יתמחלמה המויק ןמז םצעמ
 -יאב הינשה םלועה-תמחלמ ףוס דעו התמקה םוימ היתודלות

 ינפ לע םיכשמתמה ,תיאטילה היזיבידה ימי ירבד תא .הפור

 : תופוקת 3-ל התוליעפ תריז יפל קלחל ןתינ ,םינש יצחו שולש

 "הנוכתהו שוביגה" ,הנושארה הפוקתה

(18,12.41---18.2.43). 
 רחאל .(שיא 12,000 ידכ דע) םדאה-חוכ ןקת אלומ וז הפוקתב

 -ידל קנעוה הנכאלאב תוביבסב םינומיאהו תונגראתהה רמג

 .יתדיחיהו ישיאה קשנה םשור-בר סכטב (1,5.42-ב) היזיב

 ,תיזחה תבריקב ,הלוט תוביבסל היזיבידה הרבעוה 1942 טסוגואב

 הימראה תרגסמב הצבוששמ .הנש התוא רבמצד דע הבשי םש
 שדוחכ רחאל היזיבידה הלהבוה ,קסנאירב תיזחב הלעפש ,3זה

 תושק העגפנש תרחא היזיביד לש המוקמ אלמל תיזחה-וקל

 .(לוירוא רוזיא) הקבייסכלא רפכה תוביבסב

 תפוקת וא

 תיזחב תוברקב תולשחתהה תפוקת וא ,הינשה הפוקתה

 .(17.7.1944--19.2.43) היסורוליבו זכרמה

 תוביבסב הנושאר שא"תליבט היזיבידה הרבע וז הפוקתב
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 -חוכ בטיממ הב החפיקו ,לוירוא רוזיאב הקבייסכלא רפכה
 .לודג ידוהי זוכיר היה ןהבש ר"יחה תורוש ברקב דוחיב ,םדאה
 ---לוירוא תשקב 1943 ילוי תוברקב היזיבידה התכז תוחלצהל

 מ"ק 120 היזיבידה המדקתה םינמרגה תפידה רחאל ; קסרוק
 ירוזאב ןיגוריסל החונמו תוברק ךות .בושידתומוקמ 60 הררחשו

 תרגסמב ,היזיבידה הפתתשה קצולופ---קסבטיו--לוונ שלושמה
 -תהב ,"תישילשה תיסורוליב"הו "הנושארה תיטלאבה" תיזחה

 הררחשו היסורוליב ברעמב (1944 ינויב 23) הלודגה ץיקה-תפק

 אטיל תולובגל היזיבידה העיגה 1944 ילויב .בושיד תומוקמ 8
 םש ,ילוואשל העיגה דע מ"ק 500 לש ילגר עסמ הכרע םשו

 .ריעה תנגה לע תוברקל הלטוה

 הידנלרוקו אטיל-ברעמ רורחש וא ,תישילשה הפוקתה
(17.1.44--8.5.45). 

 תידראווגה הימראה תרגסמב) היזיבידה המלב וז הפוקתב

 .ילוואש ריעה תוביבסב ביואה לש דגנ-תופקתה תרוש (2-ה
 תא הפדהו (בושי-תומוקמ 419) אטיל ברעמ תא הררחש איה
 ליעפ ןפואב הפתתשה איה .ןאמיינ רהנל רבעמ לא ביואה

 הידנלרוקל הרבעוהו (27.1.45) (הדפיילק) לממ למנ שוביכב
 םירתוכמה ביואה-תוסייג םע עגמ-תוברק המייק םש ,(היבטל)
 .1945 יאמב 87ב תיפוסה םתעינכל דע

 : םיאבה םידקפמה היזיבידה לע ודקיפ תופוקתה שולש ךשמב
 תשולש) הקָאיטומ ,סאשברוא ,סילָאיווראק ,סיטיימָא'ז םילארנגה

 וקנעוה םילייח 14,000-ל .(תיאמצעה אטיל אבצמ םינורחאה

 רפסמ הנייוצ תאזככ היזיבידה וליאו םירוטיעו תונייטצה תותוא
 התכזו יטייבוסה אבצה לש ןוילעה דוקיפה ידי לע חבשל םימעפ

 ."תיאדפיילקה היזיבידה" ראותלו םודאה לגדה רוטיעל

 יטקאפמוק ידוהי בור 22
 םירקמה בורב םיעילבמ םיימשרה םייטייבוסה םינותנהש םשכ =

 תוצעומה-תירב לש החטשב םידוהיה האושה-תונברק רפסמ תא

 דומלל ןתינ אל םג ךכ -- "םייטייבוס םיחרזא'" ללוכה םשה תחת

 ןפואב תלפטמה וזמ אל ףאו ,תימשרה תיטייבוסה תורפסהמ

 םידוהיה לש יתימאה רפסמה לע ,תיאטילה היזיבידב ידעלב

 .וז הדיחיב
 ןתינ המחלמה-רחאלש םינשה ןמ יטייבוסה יתורפסה רמוחב

 -לע ,םכרצ יד םיפוקש ךא ,םידדוב םיזמר םשו הפ תולגל היה

 לע תויהלמ התיה הקוחר תיאטילה היזיבידהש רשאל תנמ

 יאטילה לארנגה ,היזיבידה לש ינשה הדקפמ .םיאטילה תרהט

 הטלבתה היזיבידה תורוש" ןיבש ןייצל ןוכנל אצומ ,סילאיווראק

 -ייבוסה םימעה לש ,תרערועמ יתלבה ,םימעה תּודחא רוריבב

 : תורחא תומוא ילייח םג זועב ומחלנ םיאטילה םע דחי ; םייט

 םלוכ .םירחאו םינלופ ,םידוהי ,םיסורוליב ,םיניארקוא ,םיסור

 ,ילאיר רתוי שוריפב ךא ,המוד ןונגסב 35 "...הרטמ התואל ורתח

 ךות ,יקסנליו ףלוו תוצעומה-תירב רוביג הז אשונ לע בתוכ

 לש ודיצב" :דמע ושארבש ןוילטבה לש דוקיפה-לגס רואית

 בוקאשלוב יסורה ןאטיפקה ודעצ סויליבוק יאטילה טננטיולה
 ומחלנ םלוכ ,הרטמה התוא התיה םלוכל .ןמרבליז ידוהיה למסהו

 ןייצמ 1970-מ יאטיל-יטייבוס רוקמ יז.'תפתושמה תדלומה רובע
 -טיל :ןמקלדכ 1.1.1943-ב היזיבידה לש ימואלה בכרהה תא

 -- םיניארקוא ; 29% -- םידוהי ; 30% -- םיסור ; 36% -- םיא
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 ,םידוהיה םימחולה 35.2%, -- םירחא ; 1% -- םיסורוליב ;%

 -ואלה תוביטחה תא ,תועדה לכל ,אופיא וויה םיסורהו םיאטילה

 םצעבש ,וז העיבק ,םרב .תיאטילה היזיבידה לש תוירקיעה תוימ

 היה המ :הלאשה לע הנוע הניא ןיידע ,שודיח םושמ הב ןיא

 -- ןכ ינפל וללה תוביטחה שולש לש יתימאה ירפסמה סחיה

 םייזעולה תורוקמה םימותס וז הדוקנב ; הנושארה הפוקתב

 תוכרעהל (תמייוסמ תרוקיב ךות) סחייתהל ונילעו ,ונידיבש

 םקלחו םתס םידוהי יפלא לע םירבדמ םקלחש םיידוהי תורוקממ

 שקיה ךרמלל ,דבלב םה-םהיתודיחיב םידוהיה זוחא תא םיעבוק

 םיידוהי תורוקמ שי ,ןכאו .היזיבידב תודיחיה ראש לכ יבגל

 תמייק .תיאטילה היזיבידב םידוהי 85% לע שוריפב םירבדמה

 בור" : תרמואה תכל-תקיחרמ (םיטלחומ םירפסמב) הנדמוא םג

 -- שיא 15,000 ךותב :םידוהי ויה הדגואה לש הניינבו הניינמ

 19/'םידוהי 0

 ידוהי בור :אוה םירחאלו ל"נה רוקמל ףתושמה הנכמה

 שי תוימיטיגל לש הריבס הדימ ,ןכא .היזיבידב טלחומ

 ןיא תאז םע ;הנדמואל סיסבכ תוחפל הלבקל ןתינו וז העיבקב

 תוברקב םיעגפנה לש ברה םרפסמ תמחמש ןייצלמ םירוטפ ונא

 "ידב םידוהיה רפסמ תחפ -- םירחא תומוקמו לוירוא--קסרוק

 םויה םצעמש תודיחי ויה ןכ-ומכ .רתויב לולת ןפואב היזיב

 -טרא) ירליטראה דודגב ומכ ,טועימ םידוהיה ןהב וויה ןושארה

 וז הדוקנב םכסנ םא תמאה ןמ םיקוחר אופיא אהנ אל .(קלופ

 דע עצוממ ןפואב עיגה היזיבידב םידוהיה רפסמ יכ ,רמאנו

 10%--5% םהיניב) םיאטיל 30% תמועל 50%-ל תוחפל 3

 .םירחאו םיסור 7,20%ו (תוצעומה-תירבמ

 םידוהיה םילייחחש תוארל ןתינ הז יטמיכס בכרה ךותמ םג

 תימואלה הביטחה תא הב וויה תיאטילה היזיבידב

 םג תטלחומ הניחבמו תיסחי הניחבמ) רתויב הלודגה

 ידי-לע היזיבידה תכרעהו תייאר תא ןיבהל ןתינ ןאכמו ,(דחי

 תידוהיכ ,'תיאטיל' םשה תא םנמא תאשונה" םיידוהיה הילייח

 2, הרקיעמ

 תימיגפה תויראדילוסהו םילייחה לש ימצעה ןוחטבה תשגרהל

 : םיאבה םימרוגה םג טעמ אל ומרת ,היזיבידב יתרבחה םדמעמו

 וא תוחפ ועמש ,אטיל יאצויכ ,םידוהיה םילייחה בור א

 ןכ לעו ,תיאטילה הפשה תא ןהו תיסורה הפשה תא ןה רתוי

 תוחפלש ,תיסורהו תיאטילה הביטחה ןיב רשג  ןיעכ ושמיש

 .והער תפש תא שיא טעמכ וניבה אל הליחתב

 ילעב לש רכינ רפסמ היה םידוהיה םילייחה ןיב ב

 -ילעב ףאו ,ישומיש-יעדמ עדי ילעב ,תיסחי ההובג הלכש ה

 ונומ רחואמב וא םדקומבש (םיסדנהמו םיאפור ומכ) עוצקמ

 הדימב עייסל חוכו הרקוי םהל ונקיהש םייארחא םידיקפתל

 .םידוהיה םהיחאל םימייוסמ םיבצמבו תמייוסמ

 -ידה ךותב וליג רשא ,םיבר ויה םידוהיה םילייחה ןיב | .ג

 אלש ,םיבורקהו םיקוחרה םהיתוחפש מ ינב תא היזיב

 יטילופ ןוגראו העונת ירבח ,הרייע התוא ינבש ךכ לע רבדל

 םהיתודיחי ונח רשאכ ץימא רשקב תויהל ולדתשה ,רבעשל

 ינשה לצא דחא השענה תא דימת ונעדי" .וזמ וז ןטק קחרמב

 םידוהי םילייח לש תויסופיטה תועיבקה תחא וז ,"'הזל הז ונגאדו

 .הז אשונב היזיבידה לע

 תוגולפב ללכ ךרדב וזכור םיסורה םילייחהש רחאמ ד

 םילייחהו ,(ןוילטב לכב תישילשה הגולפב ,בורל) תומייוסמ

 ואצמ -- תורחא תומייוסמ תודיחיבו ירליטראה דודגב םיאטילה

 אטיל תודהי

 ודחי םיזכורמ תובורק םיתעל םידוהיה םילייחה םמצע

 -לטבב תוגולפ רפסמב ,לשמל ,ומכ ידוהי דוקיפ תחת וליפאו

 תיששה הגולפב דחוימבו ,167 הביטח לש ישילשהו ינשה םינוי

 .רוקיא לרב הגולפה דקפמ לש ודוקיפב

 -יא לש תטלוב הדימ וחיכוהש םיאטילה םילייחה תמועל .ה

 "ירטה סופרוקה תגיסנ ךות תינומהה םתקירעב תונמאנ

 םינטק םידממבו ,המחלמה ץורפב אטילמ 29-ה ילאירוט

 תא םידוהיה וויה ,תיאטילה היזיבידה לש תוברקה ךות םג רתוי

 .רתויב חוטבהו ןמיהמ ה דוסיה

 םילייחה לש ירפסמה םלקשמשכ ,תישילשה הפוקתב ףא ו

 היזיבידה הלהינש םירמה תוברקה בקע רתוי םצמטצנ םידוהיה

 םהיניבו) םייאטיל םינוריט לש ינומהה םסויגו אטיל רורחשל

 דמעמל םידוהיה וכז ,(םיצאנה םע הלועפ-יפתשמ םג הארנכ

 תויוכזמ ונהנ הלאכ רותבו ,היזיבידב םימחול ה י קיתו לש

 .םלועב תיאבצ הדיחי לכב םיקיתו יבגל לבוקמכ ,תובותכ יתלב

 -ומוקל היזיבידבש םיאטילה םילייחה תא קלחל ןתינ םא ז

 ,(םידוהיה םהיתימע םע דחי תרתחמב םינש ולעפש) םיטסינ

 -לעב טעמכ היזיבידל ועלקנש) םיטייבוס-יטנאלו ,דחא דצמ

 ,םידוהיה םילייחל וסחייתה הלאו הלא ירה ,ינש דצמ (םחרכ

 ךותמ -- םינושארה .תעדה לע תלבקתמ הרוצב ,ללכ ךרדב

 םהיתימע םע תפתושמ תיתרתחמ תוליעפ לש תרוסמו הרכה

 ןוחטב רסוח ךותמ -- םינורחאהו ;תיאמצעה אטילב םידוהיה

 החוקפה םגיעמ דחפה לשב ןכו ,םישדחה םיאנתבו הביבסב ימצע

 -טנאה" ןינעל דואמ םישיגר ויהש ,הגלפמהו ןוחטבה תודסומ לש

 לופיטב םייתעמשמו םייכוניח םיעצמא ובלישו ''ימואלה םזינוג

 .וז היעבב

 ,ללכ ךרדב ,וחיכוה המחלמה תונש יצחו שולש תצורמב | .ח

 ןה ,תפומל םילייחכ ,ןלהל הארנש יפכ ,םמצע תא םידוהיה

 ילעבו םיניצק לש לודגה םרפסמ .ברקה-הדשב ןהו םוי םוי ייחב

 ךירפה םידוהיה םילייחה ןיב הרובגו ץמוא לע תונייטצה-תותוא

 ןמ קלחב תלבוקמ התיהש הסריגה תא ענכשמ ןפואב ןאכ

 םיעדוי םניאו םיבהוא םניא םידוהיה"'ש יטייבוסה אבצהו רוביצה

 ."םחליהל

 -ילה היזיבידב םמצע ושח םידוהיהש אלפיי אל ,רומאה רואל

 םינשושב הגוס התיה אל םכרדש תורמלו ,םהלש ךותבכ תיאט

 רחאל) הרירב ינפב ודמעשמ וזה הדיחיה תא םלוככ םבור ופידעה

 .תרחא הדיחיל חלשיהל ,(העיצפ

 םרקב םירוביגו דיקפתב םינייטצמ 3

 -טילה היזיבידב ומחלש םידוהיה םיריעצהמ םיברש הדבועה

 -הבוח תשגרה לש םיעינמו תובדנתה ךותמ הילא ועיגה תיא

 -צומה םתטילק תא םג ריבסהל היושע -- ביואב המקנו תימואל

 ןייפאמה רבשמה תא ורבע הב תיסחיה תולקה תאו הב תחל

 .אבצ-שיאל חרזא לש רבעמה תא ליגרכ

 ,ללכבו ,דימ ץבשל היה ןתינ אל תויביטקייבוא תוביסמ יכ םא

 ואצמ ,יעוצקמה עדיהו הלכשהה ילעב תא םימיאתמ םידיקפתב

 -חאו םייעוצקמ םידיקפתב םמוקמ תא םהמ םיבר ןמזה ךשמב

 ,תויחאהו םישבוחה ,םידוהיה םיאפורה וויה ,לשמל ,ךכ .םייאר

 ר''דו קושילאכימ .א ר"'ד ךכדרחאו) רינשוק ףולא-ןגס םשארבו

 .היזיבידה לש יאופרה לגסה לש עירכמה ובור תא (יקסרביק .ח

 רי'ד םיחתגמה ןוגכ ,הל הצוחמ םג ןיטינומ ואצי םהמ המכל

 .ןוזניבור .מ רי'דו גרבדלוג .ח רייד ,ץיבוניבר .ש ר'דו קשאטפ .ש



 יללכ רודמ

 תורוקמ יפל ,"לובג אלל תוריסמ וחיכוה"ו רתויב ונייטצה ןכ
 .מ ר"ד ,לובוס .מ ר"ד ,גרבנייש .מ ר''ד : םיאפורה ,םייטייבוס
 : תויחאה ; ןוסלכוי ,םאטשנורא ,יקצינפיל : םישבוחה ; סאנַאטיו
 .םירחא םיברו ןינד ,ךומלטס ,קשאטפ ,יקסנבילק ,אריפש ,אירול

 -ידה לש הסדנהה-ןוילטבב היה תצקמב חמוד ימואל בכרה
 ןאטיפקה הדיחיה דקפמ ןגס לש םהיתומש ונל םיעודי .היזיב
 -רטסמא ,רדניש ,סנורב .וו םיסדנהמה-םיניצקהו ,יקצבויל .ש

 21.םירחאו רבמאק .מ ,ןמסב ,ןיול ,ןייטשנרוג ,ץראווש ,יקסמד
 -פתב היזיבידה םויק תליחתמ הטלבתה םידוהי םיניצק תרוש

 -ושה הנשמה-תודיחיב (םיראסימוק) םייארחא םייטילופ םידיק
 וארש םיקיתו הגלפמ-ירבח םבורב הלא ויה .היזיבידה לש תונ

 המגוד וארה םעפ אלו הלענ דועיי יכוניח-יטילופה םדיקפתב
 -געל דקפמ-ןגס -- ןוספלוו ןרסדבר ומכ ,תוברקה תעשב תישיא
 םינודיכ-ברקב םירוביג-תומ תמש ,156 הביטחב םייטילופ םיניי
 דקפמ-ןגס ,ץיבומרבא םהידיקפתב ונייטצה ןכו ,לוירוא רוזיאב
 -טנאנטיול ,ץאטיול .פ ןרסדבר ,249 הביטחב םייטילופ םיניינעל

 (''תידוהיה'') תישישה הגולפה ילייח שארב ץרפש ,סילגיימ ריכב

 .ינמרג לייח םש גרהו ביואה תוריפחל 167 הביטחמ
 םידיקפת ואלימ "תארוק תדלומה" יברקה ןותעה תכרעמב

 .א ,רטפלס .י םיאנותעהו ,ןילרק -- לעופב ךרועה םייארחא

 ןימשוא ,ץיבוריאמ .ח ,שזארטש .ח סופדה ידבועו ,םאדרסאו

 ,גרבנצק .ידו ,ןיול .ח :ויה היזיבידב םייברקה םימלצה .םירחאו
 ןכ .תוברקה טהלב ףא היזיבידה תולילעמ תובר וחיצנה רשא

 הקפסאה ,תואנספאה חטשב םייארחא םידיקפת םידוהי ואלימ
 ,רמשטרק .א ןטיפק ,שומיחה תדיחי דקפמ ןגס ומכ ,שומיחהו
 -ופה הקלחמה ריכזמ .םירחאו ,ץראווש לאיחי תואנספאה ןיצק

 הנמתנ ןכמ-רחאלש ,יקס'זאיוונ יאנבוקה ד"הוע היה תיטיל

 םייתביטחה םינמגרותמה תעברא םג .היזיבידב ישאר ןמגרותמ
 -ןוחטבל תודחוימה תודיחיב םג רבדה ןכו ,םידוהי םילייח ויה

 .היזיבידה לש תויעוצקמה תודיחיבו ידגנ-לוגירו הדש

 םידוהי םילייח תואמו תורשע ועיגה ירמגל רחא ךילהתב

 תרות תא םייסו חלשנ עירכמה םבור .םיידוקיפ םידיקפתל

 ןמז ךות ,(קסנילאטסו ובונאביא) םיניצקל רפסה"יתבב דוקיפה
 םרפסמ לדג תישילשהו הינשה תופוקתב ,ןכאו .היזיבידב םתוריש

 לגסהש הדבועה .הבר הדימב םידוהי םייברק םיניצק לש יסחיה

 הבר הדימב הליחתכלמ בכרומ היה היזיבידב ןוילעה ידוקיפה

 היושע (הלעמו רויאמ תגרדמ) הובגה גרדהמ םיאטיל םיניצקמ
 תויליבומה לש תלבגומה תורשפאה תא הקלחב ריבסהל ילוא

 ךרדב ,הרצעג הגרדב םתיילעש ,םידוהיה םייברקה םיניצקל
 ,ראב ,ןייש :ןוגכ ,ןטיפק תגרד -- תינוניבה הגרדה םויסב ,ללכ

 -וראטס .א ,ןאמדור .מ.ש ,ןוזניבור .ב ,סאקסניבא'ז ,ץראווש
 םירקמב .םירחאו ץיברוג ,וויז ,ץכ ,ןמרב .י ,ץיבומרבא ,יקסלוב

 רויאמ ומכ) ןוילטב לע דוקיפל םידוהי םיניצק ועיגה םידדוב

 .(רבוב .ל ןטיפק) הביטח לע ףאו ,יקסנליו .וו

 -ייוליגב םידוהיה היזיבידה ילייח ומשר דואמ דבכנ ףד

 ,היזיבידה המחל םהבש םיבורמה לטקה-תודשב םילענ הרובג
 העבנ וז הרובג .יטלבה םיה תודג לע הלכו לוירוא רוזיאב לחה

 לע ידוהיה םחולה לש המקנ תשגרהמ םג ,ראשה ןיב ,קפס ילב

 ,אטילב ויבורקבו ותחפשמב םיביואה ועציבש העווזה-ישעמ

 תוברקב העמשנ ידכב אל .םיצאנה ןוטלש תחת ,תוצרא ראשבו

 דעב ,םירבח" (תיסורב) תיתרגשה תורעתסהה תאירק דצב

 (שידיאב) הקעזה תאירק "! המידק -- ןילאטס דעב ,תדלומה

5 

 רובע !םיחא) "!סעמאמ ןוא סעטאט ערעזנוא ראפ ,רעלירב"

 ןזוא לע וז האירק הלפנ ,םנמאו ??,(וניתוהמא רובעו וניתובא

 תותואל וכז םיפלא .םחליהל ואילפה םידוהי םילייחו היורכ

 תודבועה ללש ךותמ .םתומ רחאל -- םהמ רכינ קלח .תונייטצה

 המכ טרפנ היזיבידב םימחולה לש םתונייטצה לע ונל תועודיה

 חלשנש ,סאב .ז טנאנטיול ,םייברק-םילמס סרוק דקפמ : ןוגכ ,ןהמ

 ןויזיביד דקפמ ; 1944 רבמטפסב לפנו ,ותשקב יפ לע תיזחל
 ביואדזגפמ תוומ-יעצפ עצפנש ,ןגוק ריכבדטנאנטיול ,ירליטרא
 -עתסה תעב עצפנש ,רדינש .י יארוטה ; םיקנט 3 לסיחש רחאל
 ונודיכב עגפו ברקב ףתתשהל ףיסוה ךא ,ביוא תדמע לע תור
 ; םירעתסמה לע ןומיר ליטהל ןנוכתהש ינמרג ןיצק הצרא ליפהו

 -דקפמש רחאל דוקיפה תא ודיל לביקש ,הפי ןמלז יארוטה

 דחא-דחא ולפנ והופיקתהש םיינמרג םילייח השש .לפנ הדיחיה
 ותדיחי תא שוטנל בריס עצפנש רחאל םג .ונודיכמו וירודכמ

 ,חתות תווצ דקפמ ;תועש עברא ךשמב הילע דקפל ךישמהו
 תוברקב בל-ץמוא ייוליגב ןייטצהש ,167 הביטחמ ,רנירמ למס
 תוברקב םימעפ רפסמ עצפנש רחאל ,תיברעמה אטיל רורחשל
 תוברקה ימימ דחאב הצליחש ,ןיול היגמחרה תוחאה ; םימדוק
 רוטיעב התכז וז התלועפ לע .ברקה-הדשמ םיעוצפ 68 םייציקה
 | 55."םודאה בכוכה"

 -- תומשה תמישר תא וז העירי תרגסמב איבהל תורשפא ןיא

 םקלח בר יאדווש ,תיאטילה היזיבידב םידוהיה םינייטצמה יפלא

 יאדכ .וז היזיבידב םירוטיעהו תוילדמה ילבקמ 14,000 ןיב
 היזיבידב תוצעומה-תירב רוביג תוא יאשונ 14 ךותמש ןייצל
 : םידוהי 5 ויה תיאטילה

 םירוחל ןב ,היסורבש ביילוקינ דילי -- רבוב .ל ןטיפק 1

 דקפמ .דנלניפ תמחלמב ותרובגב ןייטצה .אטילמ םאצומש
 .עצפנ םש ,לוירוא תוברקב 167 הביטח

 ץרפשכ .ןחתות ,קושיקאר דילי -- לדניצ סירוב יארוט 2
 עגפ ,(1944 רבוטקוא) ןאמיינה תפש לע תיזחה תא םיקנט רוט
 בוזעל בריסו ''דנאנידרפ" סופיטמ ינמרג קנטב וחתותב לדניצ

 רחאל ףסונ זגפמ הפסנ אוה .השק עצפנש רחאל םג ומוקמ תא
 ."רגיט" סופיטמ ינש ביוא-קנט לסחל קיפסהש

 תוברקמ דחאב .249 הביטחב ןחתות -- רוש ןמלק ר''מס 3
 הנבימ וידוקפ םע דחי דימשה אטיל ברעמב (1944) ויתסה

 םע קר רתונ ועגפנ וידוקפ לכש רחאל .ביואה לש רצובמ

 וזיגפה תופוצר תוממי יתש ךשמבו ,לופ'זוא ןושאר-יארוט ,ורבח
 דע ביבסמ םהילע רצה ביואה לש םיקנטה ירוט תא םהינש

 .1979-ב לארשיל הלע רוש .םוצליח ישילשה םויבש

 ותויהב .249 הביטחב ןחתות -- לופשזוא ןושרג ש"רט .4

 תא ףדה ,רוש ןמלק ,ורבח םע דחי ךא ,השק עצפנ רוצמב ןותנ
 הרי םיזגפה ולזאשמ .ביואה לש תוקסופ יתלבה ויתופקתה

 ,ץלוח אוה .די"ינומיר ליטה םירודכה ולזאשמו והבור ירודכב

 .רוצמ תוממי יתש רחאל ,רומאכ

 הביטחב ינשה ןוילטבה דקפמ -- יקפנליו ףלוו ןרסדבר 5

 .היזיבידב םינושארה םידוהיה םיניצקהמ .הנבוק דילי .9
 ןססכטו לוגד דקפמכ תוברק לש הכורא הרושב ומצע חיכוה

 שארב דימת דמע ברק לכבש שפנ-זע םחולכ דוחיבו ,ריהזמ
 רוביג ראותה ."ונלש הקפלוו" והוניכו והוצירעהש וידוקפ

 לביקש םירוטיעל ףסונב 1944 ףוסב ול קנעוה תוצעומה-תירב
 רדנסכלא םש לע רוטיע ,םודאה-לגדה ירוטיע 2 :ןכל םדוק

 -בכוכה רוטיעו (הנושאר הגרד) תדלומה- תמחלמ רוטיע ,יקסביינ
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 תגרדל הלעש דע אבצב תרשל ךישמה המחלמה רחאל .םודאה

 .1983-ב לארשיל הלע יקסנליו .הנשמ"ףולא

 ידוהי יווה .4

 העובט הכ התיה הייוטיבו הידדצ לכ לע תידוהיה תוברתה

 םייקתהל התיה תלגוסמ יכ דע ,אטיל ידוהי ברקב תשרשומו

 רכינ רפסמ ונמדזנ הב היצאוטיס לכב (םיאנתל תולגתסה ךות)

 היה השק ,םנמא .םיוחא םידוהי םג וא םיאטיל-םידוהי לש

 תימואלה תוינידמהו היזיבידה לש יטילופה הדועיי רואל ,תופצל

 תידוהי-תיתוברתה העדותה תא דדועתו ריבגת וזש ,הדוקיפ לש

 ,היזיבידב םידוהיה לש ברה רפסמה ,םרב ; םידוהיה הילייח לש

 םיקיפסמ םיאנת קפס ילב וויה ,יתרבחה םדמעמו טלובה םזוכיר

 וא וז הרוצב ומייקתהש םיידוהי תוברתו יווה ייוליג לש הרושל

 .היזיבידה תרגסמב תרחא

 -םוי ייחב שמתשהל םידוהיה םילייחה וכישמה ,לשמל ,ךכ

 -והיה') תישישה הגולפה דקפמ .שי די א -- םמא תפשב םוי

 בורל םילייחה םע רביד ,רוקיא לרב ,167 הביטחב ("תיד

 םיזגפ וליבוהש ויסוס תא ןולגעה השנמ זריז וז הפשב .שידיאב

 ליבוה שידיא תפשב תודוקפבו תואירקב * ; לוירוא תיזחל

 םיריעצ ויה הבור בורש) ותקלחמ תא יקסבנודוב השמ דקפמה

 הרישב ;ביואה לש ויתודמע לע הפקתהל (הנליוומ םידוהי

 -והיה הפשב ; תיזחל םידוהי םילייח וכלה םייתפשה לע תידוהי

 ?5,םהיהולא לא לוירוא תוברקב םידוהי םיעגפנ םג וקעז תיד

 ,תידוהיה הריוואה תרבגהל היזיבידה דוקיפ עייס אל ,רומאכ

 תוילטנמהמו וזה הריוואהמ םלעתהל היה לוכי אל ךדיאמ ךא

 םייקל דמעש העשב דחוימב ,םידוהיה םילייחה לש תימואלה

 ,ךכ .הל הצוחמ ןהו היזיבידה םינפ ןה יתבר הלומעת תולועפ

 םידוהי םילייח תואמ וסנוכ תיזחל האיציה םוי ברקתהשמ ,לשמל

 .םיידוהי םימולקדבו םימואנב ועיפוה הב ,תדחוימ תרצעל

 ,תירבה-תונב דצמ הינש תיזח תחיתפ שורדל תוליעפה הרבגשכ

 תוצראב אטיל-יאצוי ןיב םג להקה-תעד תא סייגל טלחוהו

 תביתכ דודיעל הרבסה-עסמב היזיבידה תגהנה החתפ ,םיל רבעמ

 -תונב תוצרא לכל (תירבע ףאו שידיא ללוכ) הפש לכב םיבתכמ

 החפשמה-יבורק ינפב ללוגל המגמב ,(לארשי-ץרא ללוכ) תירבה
 -תירב תאשונש הדבכה הסמעמה תא וללה תוצראב םירכמהו

 וז הארוהש ןבומכ .הלוכ תושונאה ביוא דגנ המחלמב תוצעומה

 תובתכתהב וחתפש ,םידוהיה םילייחה ידידלע האולמב הלצונ

 האלימ וז תובתכתה ,ןכאו .לבת יווצק לכב םהיבורק םע הבחר

 רוניצ ןכו ,תמייוסמ הדימב ,םיבורק שופיחל דסומ לש היצקנופ

 .אטיל ידוהי לרוג לע תיטנתוא היצמרופניאל

 ,םיינטנופס םייוליג ורשפאתנ הבש ,וז תססות תידוהי תואיצמ

 תרימאו רוביצב הליפת ,הרוה דוקיר ,תירבעב רוביצב הריש ומכ

 -רולקלופ תווהתהל םיאתמ עקר השמיש -- היסהרפב "שידק"

 םירישבו הזורפב תוריצי ינצינלו %5 אבצב םוי"םויה ייחמ יממע

 ?ז .ונידיב םיאצמנו ורמתשנ ןקלחבש

 הרצל םיחא ,תושק תועשב וידחי םיבר םידוהי לש םתואצמיה

 ןכו ,היתורייעבו אטיל ירעב םהיתוחפשמו םהיתב ןברוחלו

 -- ,תונברקו תוברק תעָבש ,תמחול היזיביד ייחבש הקימנידה

 תא הדקפש האושה תעדות תא העמק ךכרל ידכ היה הלא לכב

 םייגרטה הייוטיב לע ,תומתיהו לוכשה תשגרה ,םרב .םהיתוחפשמ

 -ילה הירוטירטל היזיבידה הסנכנ תע דחוימב הרבג ,םירדוקהו

 ותרייעב שיא-שיא רקבל ושרוהש ,םידוהי םילייח םתוא .תיאט

 אטיל תודהי

 יוטיב .םהיפב בויא-תרושבשכ שאר-ייופחו םילבא ורזח ,ותיבבו

 םידוהיה היזיבידה ימחול תא הפפאש הרמה תודידבה תשגרהל

 -יתב וגא םיאצומ ,קומעה ןוגיה םע ושפנל דחא לכ םדחייתהב

 לש תורדעה רחאל) ןושארה ומוי לע ריעצ למס-בר לש ורוא

 : הנבוק ,ותדלומ ריעב (יצחו םינש שולש

 םירבוע .תורז אלא ,םולש יל ורמא אל םיגונ תובוחר...י

 םיטלממו האנש-יטבמ יב םיצעונ ,רפסמ"יתמ ,םיבשו

 די ,םמוד עסופ ינא דעצ רחא דעצ .ינממ קחרה םמצע

 : הרזומ השגרה ;חדקאה לע -- תרחאהו ,בלה לע תחא

 תניחבב ייח ימיב הנושארה םעפה וז יתרוכמ ריעב ינא

 ,םישיבכה םיקיר ,תוכרדמה תוממוש ,"עדוי ימ ריכמ ימי

 רבוע םש-יא .ידוהי-יצח אלו ידוהי אל ,םיתבה םינייוע

 וניא אוה .ןברוחל ףתושו דע היהש יחצנה יוגה ףעיב

 םידוהיש אלא ,ויפמ איצוהל לוכי יניאו ,רבד רמול הצור

 28 /'ןיא

 םחליהל היזיבידה לש םידוהיה הידירש ורזח בלב וז הקעומ םע

 דרגה תובברשכ ,1945 יאמב 8-ב קשנה-תתיבשל דע התרגסמב

 ."טופאק -- רלטיה" םיקעוצ םהינומהב םיענכנה םינמ

 (סוכיס) אטיל ידוהי לש יתמחלמה מאמה .ו

 ,רתויב הלודגה תרגסמה םנמא התיה 16-ה תיאטילה היזיבידה

 ,אטיל ידוהי לש רתויב ברה םימחולה רפסמ ומוקמ אצמ הב

 .הדיחיה תרגסמה אל ןפוא םושב ךא

 סופרוקב המחלמה תליחתב דוע ותריש םיטעמ אל םידוהי

 םינפל הגיסנ ךות םירמה תוברקה תעב ,29-ה ילאירוטירטה

 ,הנ'צדולומ תוביבסב תוברקב ופסינ םהמ םיבר .תוצעומה-תירב

 .יקול-היקילוּו קצולופ

 וסיוג ,תקפסמ תואצמתה וא ,תורורב תויחנה רסוח תמחמ

 היזיבידל םיאטיל םידוהי (סויג תוכשל) םיטאמוקנייוו המכב

 םלוככ םבור .תיאטילה היזיבידה ינפל המקוהש ,תיבטלה

 "הראטס ,קסנימופורנ ,הבקסומ די-לע םישקה תוברקב ופתתשה

 .ולפנ םהמ המכו ,הסור

 זאמש ,ןילופמ םידוהי םיטילפו רוזיאהו הנליו ידוהימ תואמ

 רפסמ וליפאו ,תוצעומה"-תירבל וחרבו אטילב טלקמ ואצמ 9

 םינוש םינמזבו תונוש םיכרדב ופרטצה -- המצע אטילמ םידוהי

 -ומכ .תורחאלו סרדנא לרנג לש תוינלופה תויאבצה תויצמרופל

 ןיבו תונוש תויטייבוס תודיחיב אטיל ידוהימ םיבר ועלקנ ןכ

 ,ועיגה קוחרה חרזמל ףאו ,ןילרב שוביכב ףתתשהל וכז ראשה

 29.תפרצל ןכו

 הברה םג ,רומאכ ,וסיוג (ברעמה ינב) "םיקינדאפאז"ה ראשכ

 -סמב תיאבצ הבוח-תדובעל המחלמה תליחתב םיאטיל םידוהי

 םקלח ,םנמא .הדובע-"ידודגו הדובע תונחמ תרג

 םגו העש התואב ךא ,המקוה וזשכ תיאטילה היזיבידל ורבעוה

 ידוהי םתוא הדובעה-ידודגלו תונחמל חולשל וכישמה ךכ-רחא

 תילאיצוס וא תיטילופ הניחבמ היזיבידב תורישל ולספנש אטיל

 תחתמ אטילמ םידוהי םיריעצ .(המודכו קהבומ ינגרוב אצומ)

 םיסרוקב המיאתמ תיעוצקמ הרשכה ורבעש ,םירחאו סויגה ליגל

 .תיאבצה הישעתב החלצהב וטלקנ ,הדובעה ךות וא

 -כזקב םידוהי םיטילפ יפלא לש הליעפה םתוסייגתהל ףסונ
 תשיכר עצבמל םירחא תומוקמבו ריביסב ,היזיגריקב ,ןאטס

 ועייס ,"תיטייבוסה אטיל" ש"ע יטייבוסה אבצל םיסוטמ-קהל



 יללכ רודמ

 רוטקסב םתונייטצה ידי-לע יתמחלמה ץמאמל ןיפיקעב םה

 .םהירוגמ ירואב ילכלכ -יקשמה
 אטיל ידוהי לש דבכנה םלקשמו לודגה םקלח תא ןייצנ ףוסבלו

 .בייואה ףרועל תודחוימה תויוחילשה תכרעמב
 -ארב השובכה אטילל הרדחש ,הנושארה םינחנצה-תיילוח שארב

 םינחנצה ברקב "%.("סאמודא") פוקסמ קיציא דמע ,1942 תיש
 ןוגרא ,ןיעידומ ,הלבח תולועפ םשל אטיל תמדא לע וחנצוהש

 ,ץיבוקציא .י :םהיניבו םידוהי תורשע המכ ויה ,תינזיטרפ המיחלו

 ,גרבדלוג .* ,ןמרטוג .ד ,קנוב .י ,שאירפא ,ןיקסיא ,בישילא .י
 ,יקסבוצאי .א ,ןוזבוקעי .ש ,ץיבלסוי .א ,רטואט .א ,ץוה ל
 ,רניילק .א ,יקסנבילק .ח ,יקצינוק .מ ,יקסבוקרמ .מ ,סזומ .מ

 .ח ,קשרמ .ב ,רזלג .ג : תוינחנצה ןכו ,טדימש .א ,רטסוש ,א

 .םירחאו יקצירוק
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 -ליב .א םידוהיה ולעפ תוחנצהה תכרעמ לש ינוגראה דצב
 .םירחאו קינורק אבול ,ןאמיז .ג ,ןזייא .ח ,ץיב

 ,םירוטקסהמ דחא לכב אטיל ידוהי לש םתופתתשה ,ןבומכ
 . .הרהבהו רקח ןיידע הנועט ,תיטמיכס הרוצב ליעל ורכזוהש
 תרוצב לכונ ,ונידיב םיאצמנה םינותנה רואל ,םויה רבכ ,םרב
 לש ליעפה יתמחלמה ץמאמה ףקיה תא םכסל תינושאר הנדמוא
 :ןמקלדכ אטיל ידוהי

 תמחולה תרתחמבו תינזיטרפה העונתב

 םימחול 2,000דכ תונחמבו תואטיגב

 " -  6,000דכ 1945 דעו 1941-מ תיאטילה היזיבידב

 " - 2,000ד-כ | תוצעומה-תירבב תורחא תויאבצ-תודיחיב

 * 0 לכה ךסב

 תורע ה

 "םיקיבשלוב"ה תוליח דגנ םיאטילה ולהינש תוברקל הנווכה 1

 תונויגל ,(1919--1918) בולאווא--טנומרב תוליח ,(םודאה-אבצה)

 (הדפיילק) לממב יתפרצה בצמה-ליח דגנו (1922--1920) םינלופה

 תורוקמה יפל דמאנ םידוהיה םימחולה רפסמ .1923 ראוניב

 ,8775 ;(1 'מע ,12/42 'סמ) גרבדלוג בקעי תודע : םיאבה

 ןופ דנאבראפ םנופ לבוי רעקירַאיפ" :197 'מע ,10 'סמ 4

 לבוי ;"עטיל ןיא גירק-סגנואיירפאב םניא רעמענלייטנא-ןדיא

 סדנאלטעל ןיא רעמענלייטנא ןופ דנאבראפ ןופ ךאנאמלא

 .18--17 'מע ,1938 הגיר ,גירק-סגנויירפאב

 ,(12...) .פ.א.ל תיאטילה תרתחמה הציפהש םיזורכה דחאב 2

 העשה העיגה ,םיאטיל תויחאו םיחא" : רמאנ ,1941 ביבאב דוע

 טלקמה-תוכז .םידוהיה םע ןובשח תושעל תיפוסהו תילרוגה

 -ובמו הלטב תעכ -- לודגה סאטואטיו תפוקתב םידוהיל הנתינש

 הזב רהזומ ,ללכה ןמ אצוי ילב ,יאטיל ידוהי לכ ; תיפוס תלט

 השילפה ברע שממ) רחא זורכב ."אטיל תא יוחיד ילב בוזעל

 יאנתב קר םייאטילה םידגובל" הנינח תורשפא תעצומ (תיצאנה

 זורכה ."דחא ידוהי תוחפל לסחי םהמ דחא לכש וחיכוי םהש

 םשוכר תא ולבק עירכמה עגרב" : םיאטילל האירקב םייתסמ

 סָאנידושז סָאניסאמ" יפל -- "דוביאל ךלי אל רבדש ידכ ,םכידיל

 .50 ,49 ,30 ,29 'מע ,1965 סוינליו ,'א קלח ,"היווּוטָאיל

 םנמא תונושארה המחלמה תועשבש ןייצמ יאטיל--יטייבוס רוקמ 3

 -ייבוסה םיליעפל קשנ קפסל" םייתגלפמה תורוניצב הארוה הנתינ

 אלש רוקמ ותוא הדומ תאז םע ."תויברק תוצובק רוצילו םייט

 ,סָאנוקַאר .א : וז הארוה העיגה ןכא םייתגלפמה םינוגראה לכל

 סוינליו ,"היצפוקוא הנירלטיה שֶאירּפ אווק סָאידואיל סווּוטֶאיל"

 .14 'מע ,0
 -ומוקה הגלפמה ןויכראמ תודועת לע ךמתסמה ,ל"נה רוקמה יפל 4

 22,671 ה"סב תוצעומה"תירבל אטילמ חורבל וקיפסה ,תיטסינ

 ןגנאלופב "םירָאנויפ"ה תונחממ ונופש םידלי 503 םהיניב ,םישנא

 .2] 'מע ,םש ,םירחא תומוקמו
 םינופמ 20,0007ל בורק לש ןדמואל עיגמ רחא יטייבוס רוקמ 5

 -תירבב ויה 25.5.43-ב דקפמ יפל :אבה בושיחה יפל ,אטילמ

 9,000 ,(םידוהי 5,504 םהמ) םיחרזא םינופמ 8,446 תוצעומה

 -- 293 ,םיאולימה ןוילטבב -- 1,350 ,תיאטילה היזיבידב ותריש
 םרפסמ היה הז רוקמ יפל .םידלי-יתבב -- 503 ,םינזיטרפב

 החנה ךותמ הארנכ) 8,5007כ אטילמ םידוהיה םינופמה לש

 ןיצמ תאז םע .(דבלב םידוהי 3,000 ותריש היזיבידבש

 ,"םיאלמ םניא" ךמתסה וילעש דקפימה ינותנ יכ ,הז רוקמ

 ,סויציוואטַאנרָאב ,רחא רקוח לש תועד הז רשקהב איבמו

 ןדמואה ףא ."אטילמ םינופמ 30,000 ויהש תויהל םג לוכי" יכ

 תוביסמש אטילמ םידוהי יפלא ללוכ (םידוהי 15,000) ונלש

 סויג) תורחאו (תולחמו םירסאמ ,תוריטפ ,םיקחרמ) תויסיפ

 יאדווב (דועו ןילופ-יטילפכ תוזחתה ,תיאטילה היזיבידל ץוחמש

 .ל"נה דקפימה יכרועל םיעודי ויה אל

 1.12.41דמ ח"ודב ,רגי ,אטילב ופאטשיגה דקפמ רסומ ,לשמל ,ךכ .6

 1941 רבוטקואב 2-ב העריאש תודרמתה תודוא ,וילע םינוממל

 ינדפק שופיח םלצא ךרענ אלש םיבר" .רגא'ז ידוהי לוסיח ןמזב

 חוכה לע ולפנתה -- רלטיה האלה -- תוקעצבו םיחודקא ופלש

 הרעה ,ל"נכ) "'וכו סָאניסאמ' יפל :"םהמ העבש ועצפו יתרטשמה

 קחצי לפנתה ,דוקש ידוהי תדמשה תעב ; 135 'מע ,115 'סמ ,(2

 ,ףייר 'א 'ר : "ותוא קנח וידי ומבו" םיחצורה דחא לע ןוזניכלמ

 ביבא-לת ,דוקש תליהק ,"דוקש תליהק הדמשוה דציכ"

 לש תוומה-תורובב עריא המוד הרקמ .46--45 'מע ,ח"ישת

 ינמרגה דקפמה תא רבקל ומע בחס" יקסרבופלש קודצשכ ןאדייק

 ןברוח ,ירש א 'א 'ר :"יאטיל חצור לש ותרגרג תא ךשנו

 .291 'מע ,ב"ישת לאירטנומ--קרוי-וינ ,עטיל

 וניפא תמשנ דע" תנייוזמ תוננוגתהל האירקב םייתסמה הז זורכ 7

 .תירבעה הפשב רנבוק אבא א"פפ הטמ רבח ידיב רבוח "הנורחאה

 :(1214630 'סמ ,תשרומ ןויכרהא :ירוקמה חסונה

 ובוריס רבדב ינזיטרפה דוקיפה םע ולהונש םיחוכיוול הנווכה 8

 : האר םיטרפ .םידוהיה םימחולל תודחוימ המיחל-תורגסמ םייקל

 םיצאנב אטיל ידוהי לש המיחלב ימואלה םרוגה" ,ןיול בד

 .2 'מע ,1971 א"ת ,'ב תוניח ב ,"2ז-ה םלועה"תמחלמב

 -ילה הירוטירטל ץוחמ ,תואבה תודיחיב ומחלנ אטילמ םידוהי 9

 106 רפסמ הדיחי ; יקסלייב 'ט דוקיפב ,"ןינילאק" דודג : תיאט

 -- אדַאבופ) "ןוחצנ" דודגב ; קובילאנ תורעיבש ןירוז 'ש דוקיפב

 דודגב ;ארא'צש רהנ רוזיאב קאלוב דוקיפבש (83

 תוריעז תוינזיטרפ תוצובקב : ינאי'צפיל תורעיבש יקסנאילרוא

 "אמאיפ אל" -- תינזיטרפ הדיחיב וליפאו היבטלבש דנאלרוקב

 .הילטיא ןופצב ומוק םגא רוזיאבש (1.8 18106)

 ,יקרוג : םיאבה םירוזאב ויה אטילמ םיטילפ לש םירכינ םיזוכיר .0

 ,קסראיונסארק ,בָאשיביוק ,הזנפ ,בוריק ,לוואלסוראי ,ובונאוויא

 .בולאקשט

 (היזיבידה תמקה ינפל דוע) קלח ולטנ אטילמ םידוהי רפסמ 1

 שובייפ ,דלפנירג לאומש ,סדוט לאינד : םהיניב ,הבקסומ תנגהב

 רפאל ןבואר ,יול סירוב ,'זרטס ריאמ ,ןבא דוד ,ןיול ,רזוע

 .דועו
 תודסומ 6 תוצעומה-תירבב ודמע תיאטילה הלשממה תושרל .2

 הלא תודסומ ילהנממ 2 .םירוה אלל םבור ,םידלי 503 םכותבו

 הדוהיו ,בוריק רוזיא -- הקסבוניטנטסנוקב ץיבורפלא .ח ויה

 הארוהה-תפש התיה הז דסומב .,יקרוג רוזיא ,קסרומישב ישמ

 .149 'מע ,5 הרעה ,ל"נכ ,שידיא

 .53 'מע ,1957 סוינליו ,"המייל סָאידַאיל שזוא" ,סַאקסּוַאיצאמ .י 3

 29-ה ילאירוטירטה סופרוקל יאטילה אבצה ךפה 30.8.1940-ב .4
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 ונמש ,1847ו 178 ר"יח תויזיביד 2-מ בכרוהו םודאה-אבצה לש

 םבורב םילייחה םשמ וקרע המחלמה ץורפב .לייח 12,000"כ וידחי

 .תוצעומה-תירב םינפל ועיגה 3,000-כ קרו עירכמה

 ,ץאטיול לבייפ ,ץיבדס לאומש : םיאבה תומשה םיעודי םהיניב

 ,ןמרב םהרבא ,קומאטא המלש ,ץיבומרבא שריה ,קדצ-ןהכ המלש

 .דועו לגיימ םהרבא ,ןגק המלש ,ובמד קיציא ,ץיבומייח םייח

 ,סילַאיוורָאק .וו .נג ,"היוּוטַאיל היצפוקוא הנירלטיה" ץבוקב אבומ

 421--420 'מע ,1961 סוינליו ,"סַאמיוואדַאוושיא סוווטַאיל ובירַאט"

 .(סילאיווראק : ןלהל)

 ,סיקסנליו .וו לש ורמאמ ךותמ

 ,"סוקַאטַא ,סוסַאקפא ,יִאיגישז" ץבוקב ,"הקשיווֶאט

 .357 'מע ,(יאיגישז : ןלהל) 1961 סוינליו ,סוי'צילק ,י

 .15 'מע ,5 הרעה ,ל"נכ

 ביבא-לת ,'א ,יצאנה בייואה לומ ,שימרק .יו לאטנעמולב .נ

 רעשיווטיל רעד ןיא" : םערא 'ז : חוושהו ,ה"כ 'מע ,ב"כשת

 היזיבידה" ,קאבטיל .י ; 36 'מע ,(םערא : ןלהל) םש ,"עיזיוויד

 -תמחלמב רתויב לודגה םידוהיה םימחולה זוכיר -- תיאטילה

 .100 'מע ,(1960) 24--23 ,רשג ,"חינשה םלועה

 תויודעב תורשעל תורזוח ,המוד הרוצב תוחסונמ ,וז חורב תורדגה

 ידי-לע ונייאורש תיאטילה היזיבידהמ רבעשל םידוהי םילייח

 תודהיל ןוכמה לש הפ-לעב דועיתל רודמה תרגסמב ,רבחמה

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וננמז

 .420 'מע ,(16 הרעה ,ל"נכ) סילאיווראק

 .42 'מע ,(19 הרעה ,ל"נכ) םערא

 רעשיטעווַאס רעד ראפ פמאק גיא טיילטכאלש עשידיי" ,גידלעז ,ל

 יא םסויגנַאישזיא שֶאירּפ"

 תכירעב

4 
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 אטיל תודהי

 -טילה היזיבידב ונייטצהש םידוהי" ; 23.12.43 ,טייקינייא ,"עטיל

 .31.10.43 ,רבד ,"תיא
 .38 'מע ,(19 הרעה ,ל"נכ) םערא

 ,ל"נכ) יאיגישז ,"אמָאישז ומידנַאבשיא ויקנוס" ,סוי'ציוואליוופ ,א

 .165 'מע ,(17 הרעה

 ; םייחה לע רומשל --- "ענטוק יד ןטיה" : תועודיה תורמאה ןיב
 -- "הפוח א" ; ברק ידמ -- םיכירכת ; תיזחה -- "עקנישאמשיילפ"

 .המצע הפקתהה -- "הנותח א" ; הפקתהה ינפל ךוכיר

 ידיזלע בתכנש (ילש הריפחב) "פָאקָא ןיא רימ ייב" רישה

 -רעג הדוהי לש וריש ; השראו וטיג דרמל שדקוהו םערא .,ז

 ובו הנש התוא בתכנש ,(טפשמה) "סעצַארפ רעד" ,יקסוועשזאב

 דגנ המחלמה ירחא ךרעיהל דיתעש ימואלניבה טפשמה רואית

 ,עשמאט ,ןילישז .י  ,סילאכוי .מ ,הדאסוי .ח .המחלמה-יעשופ

 .היזיבידב ורצי םה םגש ,אטילמ םידוהי םירפוס ויה -- ךולג .מ

 .י תכירעב ,עקשש לכיה ,"המשנה יכבנמ תולוק" ,ןתיול .ר

 .160 'מע ,1962 ,ביבא-לת ,יקסבוקולבי

 יאה-יצחל הנליוומ יקצינדור היעמש לייחה עלקנ ,לשמל ,ךכ

 הנבוקמ ידוהי לייח לע .םינפיה דגנ המחלמב ףתתשהו ןילאחאס

 -תונחמ 18-ב ההש ,ינמרגה יבשב לפנ ,תיסור היזיבידב םחלש
 תרתחמל םשמ חרבו בוסלוו אבצל ףרטצה ,(ירטט רותב) םייובש
 ,סאווטיר ןושרג : האר ,352 ןוילטב לע דקיפ התרגסמב ,תיתפרצה
 .1971 ,זיראפ .םרָאפינוא ןשיצאנ ַא ןיא דיא ַא

 יפנכל וכז אלש הלא" ,ןיול בד : האר הלרוגו הצובקה לע םיטרפ

 .42-36 'מע ,(ה"כשת) 'ד תשרומ טוקלי ,"ןחנצ



 דוא קחצי

 אטילב "יפוסה ןורתפה" לש עוציבה יכרדו תוינידונה

 םע ,1941 ינויב 22-ב הלחה מ"הירבל תינמרגה השילפה

 .םימי 5--4 ךות םינמרגה ידיל הלפנ הלוכ אטיל .ןושאר רוא

 תימואתפה תוטטומתהה ,ינמרגה אבצה לש ותומדקתה תוריהמ

 םבורמ וענמ ,םהל יופצה לע עדימ רדעה ,יטייבוסה ןוטלשה לש

 לש הקמועל חורבל תורשפאה תא אטיל ידוהי לש עירכמה

 םקלחב ,םידוהי ףלא 15-כ קר .םינמרגה אוב ינפל ,מ"הירב

 תא בוזעל וחילצה ,יטייבוסה ןוטלשה תודסומב םיליעפ לודגה

 שוביכה תחת אטילב וראשנ םידוהי ףלא 225--220 ,אטיל

 .ינמרגה

 וב יאטילה דרמה ץרפ אטילל םינמרגה תשילפ םוי תרחמל
 קלח היהש ,יאטילה סופרוקה ילייחו םיחרזא יפלא קלח ולטנ
 אבצה ילייח תא םיבראממ ופקת םיאטילה .םודאה-אבצהמ

 םיקה ינמרגה אבצה .םידוהי חצרב ולחהו גוסנה יטייבוסה

 םירעב םילשומל ונומ םייאבצ םידקפמו יאבצ לשממ אטילב

 .תינמז הלשממ הנבוקב ומיקה םדצמ םיאטילה .תורייעבו

 -בופרה יתש תא םג אטילל ףסונב שבכ ינמרגה אבצהש רחאל
 תא ןכו -- הינוטסאו היבטל -- תורחאה תויטלבה תוקיל

 ,רלטיה לש וצל םאתהב םקוה ,(הנבלה היסור) היסורולייב

 -בופרה שולש תא ללכ רשא ,"דנאלטסוא" טאיראסימוק-סכיירה
 רבעוה "דנאלטסוא"ב ןוטלשה .היסורולייב תאו תויטלבה תוקיל

 -סכייר"ה דמע ושארבש ,יחרזאה לשממל יאבצה לשממהמ

 םוקמשו גרבנזור דרפלא "חרזמב םישובכה םיחטשל רטסינימ
 לשממה ךירצ היה רלטיה לש וצה יפל .ןילרבב היה ובשומ
 ,1941 רבמטפסב 1-ב "דנאלטסוא"ב ןוטלשה תא לבקל יחרזאה

 הז רבד .הז ינפל םימי שדוחכ הז לשממ םקוה השעמל ךא
 ןיב 1941 ילויב 14-ב דוע גשוהש םכסהל תודוה רשפאתה
 םיכומנה םיגרדהש ,עבקנ הז םכסהב .גרבנזור ןיבל טכאמרווה
 ילב חרזמה יחטשב לועפל וליחתי יחרזאה לשממה לש רתוי
 לשממהו ינמרגה אבצהשו ,"ררהיפ"ה לש ימשר וצל תוכחל
 ומקוהש םיימוקמ תואבצב וא תולשממב וריכי אל יחרזאה
 תויושרה ועיגה רלטיה לש ובג ירוחאמ .תויטלבה תוצראב

 .ורושיאל תוכחל ילב ,ןהיניב םירדסהל תונושה תוינמרגה
 קוסעי אבצהש ןיינועמ היה אל אבצה לש ןוילעה דוקיפה

 .תויטלבה תוצראב וררועתהש תויטילופה תויעבב

 םוקמש ,הזהול הנּומ "דנאלטסוא" לש ראסימוק-סכייר רותב

 תחא לכב יחרזאה לשממה שארב .היבטלבש הגירב היה ובשומ
 -לרנג ודמעוה ,"דנאלטסוא"ה בכרוה ןהמש ,תוצראה עבראמ
 תולובגכ ויה אטיל טאיראסימוק-לרנגה תולובג .םיטאיראסימוק

 אטיל לש ראסימוק-לרנגכ .הנליו רוזיא ללוכ ,תיטייבוסה אטיל
 ובשומ םוקמו ןלטנר ןופ ןאירדא ר"'ד 1941 ילויב 28-ב הנמתה

 .הנבוקב היה

 םיטאיראסימוק-סטיבג 5-ל קלּוח אטיל טאיראסימוק-לרנגה
 ;ריעה -- הנליו ;רוזיאה -- הנבוק ;ריעה -- הנבוק :םהו

 -ימוק-סטיבגה .רוזיאהו ריעה -- ילוואש ;רוזיאה --- הנליו

 יחרזאה לשממה שאר .1941 רבוטקואב םקוה 'זבינופ טאיראס
 ."ראסימוק-סטיבג" הנּוכ םירוזאהמ דחא לכב

 ךא ,יחרזאה לשממל ימשר ןפואב םיפופכ ויה .ס,ס-ה ימרוג
 תויחנה ולביק םתוירחא ימוחתבש יאמצע םרוג ויה םה לעופב
 וצה שמיש הז להונל דוסיכ .ןילרבב .ס.סדה תדקפממ תורישי

 ,.ס.סדה שאר ,רלמיה תא הנימש ,1941 ילויב 17-המ רלטיה לש

 היה הז םוחתבו חרזמה יחטשב יתרטשמה ןוחטבל יארחאכ
 ,ינמרגה יחרזאה לשממה ימרוגל תורישי תוארוה תתל ותוכמסב

 ."חרזמב םישובכה םיחטשל ןוירטסינימה" תועצמאב אלש
 אוה יכ ,ןלטנר ןופ ראסימוק-לארנג זירכה 1941 ילויב 28"ב

 אטיל תנידמ חטש" לע ךיירה םעטמ ןוטלשה תא וידיל לבקמ
 תודסומה תא קרפל לחה יחרזאה ינמרגה לשממה "רבעשטשל

 .ינידמ-ינוביר יזאווק יפוא םהל היהשו םיאטילה ידי-לע ומקוהש
 תא קרפל םינמרגה ולחה "םיאטילה םינאזיטרפה" תודיחימ

 -ידודגכ ונגרוא ןהו ילוי שדוח לש םינורחאה םימיב רבכ ןקשנ

 דוקיפ תחת 1941 ילויב 30-ב לחה ודמעוהש ,םירידס הרטשמ

 .רלאהטכל ץנארפ ינמרגה הרטשמה-ןיצק
 תינמזה תיאטילה הלשממה ירבח ולבקתה 1941 טסוגואב 5דב

 הלשממה יכ ,םהל עידוהש ,ןלטנר ןופ ראסימוק-לארנג לצא
 וכישמי םהו הלאכ רותב לועפל םיקיספמ םייאטילה םירשהו
 הלשממה" שאר .יחרזאה לשממה דיל םייללכ-םיצעוי תויהל
 "הלשממ"ב וירבחו ,סוי'ציווייזארבמא ,לעופב "תינמזה תיאטילה
 םיאטילה תווקתל ץקה אב ךכב .ורטפתהו הז יונימ לבקל ובריס

 .םינמרגה לש םתוסחב תואמצע לש יהשלכ הרוצל

 תידוהי-יטנאה תוינידמה

 תרגסמב ועצוב אטיל ידוהי תדמשהו תידוהי-יטנאה תוינידמה

 -כתה .הפוריאב תידוהיה היעבה לש "יפוסה ןורתפה''מ קלחכו
 עוציבל תוחוכ ןוגרא ,תויוכמסו םידיקפת תרדגה ,תויללכה תוינ

 ישילשה ךיירה לש תויזכרמה תויושרה ידי-לע ועבקנ ,הדמשהה

 הדמשהה בצק תא ועבק אטילב ינמרגה לשממה ימרוג .ןילרבב

 ,םיימוקמה םיכרצלו םיאנתל םאתהב בלשו בלש לכב הפקיהו

 תויושרה ןיב קבאמ ךותו ,םהלש םיסרטניאב בשחתהב םיתעלו

 .ינמרגה לשממה לש תונושה
 שולש ויה אטילב "יפוסה ןורתפה" לש עוציבה ךילהתב

 יכרדבו תידוהי-יטנאה תוינידמה תומגמב וזמ וז תונוש תופוקת

 : עוציבה

 1941 רפמצר--ינוי : הנושארה הפוקתה .8א
 177--173-כ וחצרנו תינומהה הדמשהה העצוב וז הפוקתב

 ףלא 43-כ אטילב וראשנ וז הפוקת םותב .אטיל ידוהימ ףלא

 .ילוואשו הנבוק ,הנליו לש תואטיגב םיאולכ םידוהי

 1943 ילוי -- 1942 ראוני : הינשה הפוקתה ב

 יברימ לוצינל תנווכמ תינמרגה תוינידמה התיה וז הפוקתב
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 -קלס*י הדמשה-תויצקא עוציב ךות ,ידוהיה הדובעה-חוכ לש

 .תוימוקמו "תויביט

 1944 ילוי -- 1943 טסוגוא : תישילשה הפוקתה | .ג

 הרבע םידוהיה לע הטילשהו תואטיגה ולטוב וז הפוקתב

 .ס.ס ימרוג ידיל תידעלב

 ומקוהש זוכיר-תונחמל וסנכוה הדובעדרשוכ ילעב םידוהיה

 .היבטלבו הינוטסאב הלאכ תונחמל וחלשנ וא אטילב וז הרטמל

 םותב .וחצרנ -- הדובעדרשוכב אלש םישנ ,םינקז ,םידלי

 הגיסנה ברע אטיל ידוהי ינורחא ושרוג וא ולסוח וז הפוקת

 .תינמרגה

 1941 רבמצד -- ינוי ףוס : הנושארה הפוקתה

 -יטנאה תינמרגה תוינידמב תטלשה המגמה התיה וז הפוקתב

 ,ליג לדבה ילב ,םידוהיה לכ לש תילטוט הדמשה עצבל תידוהי

 "ןפורגצזנייא"ל ונתינש תוארוהה םג ויה ךכ .עוצקמ ,ןימ

 ןותנ היה םידוהיה לרוגש ,.ד.ס-הו ןוחטבה תרטשמ ימרוגלו

 לש תיסיפה תלוכיה ידידלע בתכוה הדמשהה בצק .םתטילשל

 ינפ לע םירוזפ ויהש ,םידוהיה תדמשה תא עצבל חצרה-תודיחי

 ונמש ,םהבש םינטקהמ לחה ,בושי-תומוקמ תואמב אטיל לכ

 ,הנבוקו הנליו לש םילודגה םיזוכירל דעו ,תודחא תוחפשמ

 .םידוהי תובבר ורג םש

 רדגומ בלש לכשכ ,םיבלש השולש ויה הדמשה לש וז הפוקתב

 : עוציבה ימרוג תגניחבמו תיגולונורכ הניחבמ

 .םיאטילה לש חצר-תולועפ -- 'א בלש

 לשממה ימיב "ןפורגצזנייא"ה לש חצר-תולועפ -- 'ב בלש

 .יאבצה

 ידי-לע ,יחרזאה לשממה תפוקתב חצר-תולועפ -- 'ג בלש

 .יחרזאה לשממה דילש .ד.ס-הו ןוחטבה-תרטשמ ימרוג

 .םינמרגה םע הלועפ םיאטיל ופתיש 'ג-ו 'ב םיבלשב םג

 ילויב 3 -- ינויב 23 : םיאטילה לש םימורגופו תוחיצר .'א בלש

 ידי-לע ועצובש םימורגופו חצר-תולועפ םה הז בלש ןייפאמה

 לש "ץולחה תוצובק" לש דודיע ךות ,םתמזויבו םיאטילה

 -יעפה תיזח" ידי-לע ןילרבב םסרופש רשנימב ."ןפורגצזנייא"ה

 םינמרגה לש השילפה םויב םיטייבוסד-יטנאה ''םייאטילה םיל

 העשה העיגה..." :רמאנ ,תיאטילה היסולכואל ןווכשו ,מ"הירבל

 ררחתשהל תבייח אטיל .םידוהיה םע ןובשח תושעל תערכמה

 הלועמ םג אלא ,םייתיסאה םיקיבשלובה לש םדובעישמ קר אל

 "...תודהיה לש םינשה-בר

 "'א הפורגצזנייא" לש ח"ודב .וז האירקל ונענ םיאטיל יפלא

 :רמאנ אטילב הלעפש
 גיהנמ .(הנבוק) ןאואקב הנושארל הזב ונחלצה אטילב"'

 םורגופ ןגראל חילצה ... סיטיימילק ,םינזיטרפ תצובק

 ..הנבוקב הבצוהש הנטק ץולח-תגולפ לש תויחנה יפל

 ,ינויב 26-ל 25 ןיבש הלילב ,ןושארה םורגופה ךשמב

 -והי 15007מ הלעמל 'םיאטילה םינזיטרפה' ידי-לע ולסוח

 ,םלש ידוהי עבורו תסנכ-יתב המכ וסרהנ וא ותצוה ,םיד

 ולסוח ןכמ-רחאלש תולילב .שאב ולוכ הלע ,םיתב 0

 ועצוב אטיל םש םירחא םיקלחב .םידוהי 2300 וז ךרדב

 ןטק ףקיהב םג םא ,ןאואק תמגוד יפל ,תומוד תולועפ

 ."םיטסינומוקה ידירש תא םג ופיקה ןהו ,רתוי

 אטיל תודהי

 ידי-לע (ילויב 1 -- ינויב 30) םהה םימיב וחצרנ ילוואשב

 םג ועצוב חצר-ישעמ .םידוהי ףלאכ "םיאטילה םינזיטרפהי

 -ורגופ ועצוב םירקמ הברהב .םירחא תומוקמו ןאדייק ,'זבינופב

 ,ינמרגה אבצה תסינכ ינפל דוע םיאטיל ידי-לע הלא םימ

 יטייבוסה ןוטלשה תאיצי ןיב םיבר תומוקמב רצונש קירה ללחב

 ירוזא לכב םיאטילה ידי-לע וחצרנ הז בלשב .םינמרגה תסינכו

 ,םיכרדב םקלחו םהירוגמ תומוקמב םקלח ,םידוהי יפלא אטיל

 תורשפא ןיא .גוסנה יטייבוסה אבצה םע חורבל וסינ רשאכ

 עצוב םהב םיאנתה לשב ,םיחצרנה רפסמ תא קייודמב עובקל

 ןיב אוה םרפסמש ,חינהל ריבס .טרופמ ח"וד רדעהבו תצרה

 .שיא םיפלא 10-ל 8

 תוינומה תוחיצרו םימורגופ בלש ותואב ועצוב אל הנליווב

 -תדיחי דצמ דודיעל םיאטילה וכז הנליווב םג .םידוהי לש

 ,'ב "הפורגצזנייא" דקפמ השארבו "7 ודנמוקצזנייא" לש ץולח

 לש תויארפ גרוהל-תואצוהב ול חתיש" םהב ץיאהש ,אבאנ

 םיאטילה תמזויב םורגופ היה אל הנליוובש הביסה ."םידוהיה

 אלו ינלופ בור תמועל טועימ וויה הנליווב םיאטילהש ,איה

 לשממה ינפב גיצהל התיה םתייעב .ידוהיה אשונל "ונפתהי'

 רשאו םיאטילה םיטלוש הב ריעכ הנליו תא ינמרגה יאבצה

 .בצמב טלושה ,רדוסמ יאטיל לשממ הב םייק

 לשממה תפוקת : "ןפורגצזנייא"ח לש הדמשהה תולועפ .'ב בלש

 1941 ילוי -- יאבצה

 -- הנבוקל ,"9 ודנמוקצזנייא" הנליוול עיגה 1941 ילויב 2"ב

 ילוואשל עיגה ןכמ-רחאל םידחא םימיו "3 ודנמוקצזנייא"

 הנשמ-תודיחיל ולצפתה "ס'ודנמוקצזנייא'ה ."2 ודנמוקצזנייא"

 "ןפורגצזנייא"ה .אטיל לכ תא ללכ ןתלועפ בחרמו תודיינ

 .םיבדנתמ םיאטיל יפלא םהלש חצרה-תולועפב ובליש

 םהירעל ץוחמ וחקלנו םיתבהמו תובוחרב ופטחנ םידוהי

 תבריקב ויה גרוהל-האצוהה תומוקמ .ורבקנו ורונ ,םהיתורייעו

 7-ה טרופה ,הנליווב ראנופ -- םידוהיה לש םירוגמה תומוקמ

 ,הטילא דיל יריגזדיו רעי ,ילוואש דיל י'זוק רעי ,הנבוקב 9-הו

 ףיקה תוחיצרה לש הז לג .דועו 'זבינופ דיל גנילרזייק רעי

 ופטחנש םירבגהש רמאנ םידוהיל .אטילב םיבושיה תיברמ תא

 'ןפורגצזנייא"ה ידי-לע ועצובש תוחיצרל טרפ .הדובעל וחקלנ

 תומוקמב ,םיאטיל תמזויב םידוהי חצר ךשמנ ,םיאטיל עויסב

 אל םהבש תומוקמב ןכו "ןפורגצזנייא"ה ועיגה אל םהילאש

 .ולעפ
 םימרוגה .םירבג םיחצרנה לש עירכמה םבור היה הז בלשב

 : ויה ךכל

 םיחלשנ םהש ריבסהל היה ןתינ ,םירבג ופטחנ דוע לכ א

 .תיזחה ירוזאל הדובעל

 -כואהמ קלח ותואב עגפ ,ןושארה בלשב ,םירבגה לוסיח ב

 תודגנתה תולגל דיתעב היה לוכיש תידוהיה היסול

 .םינמרגל
 ,םירבגב תוריל רתוי "לק" היה "ןפורגצזנייא"ה ילייחל | .ג

 .םידליו םישנב רשאמ

 דעו תורשעמ ונמש םידותי תוצובק לע ועצוב הצרה-תולועפ

 ,7-ה טרופב ,הנבוקב חצרה-תלועפל טרפ ,םישנא תואמ המכל

 םידוהיה רפסמ .םידוהי 2500-כ ילויב 7-ב םש וחצרנ רשאכ

 חצר-תולועפל ליבקמב .ףלא 17-ל 15 ןיב היה הז בלשב וחצרנש

 ןיב ,וללכש םיידוהיזיטנא םיווצ יאבצה לשממה איצוה הלא



 יללכ רודמ

 ,(ןבל טרס וא בוהצ דוד-ןגמ) רכיה-ןמיס תאישנ תבוח ,רתיה

 .דועו תויונח ,םיקוושב היינק תולבגה ,תונוש העונת תולבגה

 --טפוגוא : יחרזאה לשממה תפוקתב ינומהה חצרה תולועפ ./ג םלש

 1941 רפמצרד

 -ימוקסטיבגהו םיראסימוק-לארנגה םע הנושארה השיגפב
 ןתנ ,1941 ילויב 27-ב הנבוקב הכרענש ,ול םיפופכה םיראס

 םידוהיה יפלכ תינמרגה תוינידמה לע הפ-לעב ךירדת הזהול
 לש "יפוסה ןורתפה" לע רסמ םג הז ךירדתב .חרזמה יחטשב

 .ןוחטיבה-תרטשמ תוירחאבו ידי-לע עצבתמה תידוהיה היעבה
 תוינידמה לע תוארוה ובו םסרופש ףיקמהו ןושארה ךמסמה

 אוה ,העוציב יכרדו "דנאלטסוא"ב םידוהיה יפלכ תינמרגה

 הגירב 1941 טסוגואב 18-ב הזהול ידיזלע םסרופש ךמסמה

 חטשב םידוהיב לופיטל תוינמז תויחנה" :תרתוכה תא אשנו

 ."דנאלטסוא טאיראסימוקסכייר"

 יפלכ תינמרגה תוינידמב תטלשה המגמהש ןייוצ ךמסמב

 -יטנאה םידעצה לכ .םתדמשה איה "דנאלטסוא"ב םידוהיה

 תמלשהל דע ,דבלב םיינמז ויה ךמסמב וטרופש םירחאה םיידוהי

 ינשל וקלוח םירחאה םיידוהי-יטנאה םידעצה .הדמשהה ךילהת

 דימ םליעפהל הבוח התיהש םידעצ םתוא -- דחאה :םיגוס

 התיה םתלעפהש םידעצ םתוא -- ינשהו ,תומוקמה לכבו
 תוכמסשו ,םיילכלכ םימרוגב דחוימב ,םיימוקמ םיאנתמ תעפשומ

 ריבעהל םיאשר ויהש ,םיראסימוק-לארנגה ידיב התיה םתלעפה

 .םיראסימוקסטיבגל וז תוכמס

 היצניבורפה ירוזאש ,רמאנ ךמסמ ותוא לש 5 ףיעסב

 לש תיביטארפואה תועמשמה .םידוהימ ורהוטי (ע18018ת0))
 תורייעב םידוהיה לש תילאטוטה םתדמשה -- התיה הז ףיעס

 הדמשהה עוציבל ליבקמבש ,עבקנ הז ףיעסב .אטילבש םירפכבו

 וטרופו ,תואטיגל תולודגה םירעב םידוהיה תא סינכהל שי

 לש םתושארב ,תואטיגב "ידוהי ימצע לשממ" לש םיללכה

 .םכותב רדסה תרימשל תידוהי הרטשמו "םיטארנדוי'

 -לארנגה תטלחהב תינתומ התיה 5 ףיעס תוארוה תלעפה

 תוכמס םהידיב ןתנש רבד ,םיראסימוקסטיבגה וא/ו םיראסימוק

 .םידוהיה תא לסחל יתמו הפיא טילחהל

 לש תננכותמו תיתטיש הדמשה תלועפ הלחה 1941 טסוגואב

 ומכ אטילב םילודגה םיידוהיה םיזכרמב .אטילב םידוהיה לכ

 ימרוג ידיזלע חצרה-תולועפ ועצוב ,ילוואשו הנבוק ,הנליו

 תודיחי םדוקיפ תחת רשאכ ,םיימוקמה .ד.סדו ןוחטבה תרטשמ

 אטיל ידוהי ראש תדמשהל .חצרה עוציבל תודחוימ תויאטיל

 לש ודוקיפב ,.ד.סד-הו ןוחטבה תרטשמ לש תדיינ הדיחי הלעפוה

 ,םוקמל םוקממ ,ריעל ריעמ הרבעש ,ןאמאה רריפמרוטשרבוא

 .חצרה-תולועפ תא העציב םיימוקמ םייאטיל םימרוג תרזעבו

 םירוזאב .תחא "'היצקא"ב ולסוח םינטקה םיידיד-- םיזוכירה

 דחא םוקמל הביבסבש תורייעה לכמ םידוהיה וזכור םימייוסמ

 ,קושיקאר ,'זבינופ ומכ רתוי םילודגה םיזוכירב .חצרה עצוב םשו
 3--2-ב הדמשהה העצוב ,םירחא תומוקמו ןאיטוא ,רימוקליו

 לש םילודגה םיזוכירב .םישנא יפלא וחצרנ ןהב ,"תויצקא"

 לקהל ידכ .םידחא םישדוח "תויצקא"ה וכשמנ הנבוקו הנליו

 -ודגה םירעב םידוהיה וסנכוה ןתמלשהל דעו חצרה-תולועפ לע

 ואלכנ הנבוק ידוהי .הדמשהל דע םייניבדבלשכ תואטיגל תול

 ידוהי ,טסוגוא ףוסב -- ילוואש ידוהי ,טסוגואב 15-ב וטיגב

 .רבמטפסב 6-ב -- הנליו
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 םינגראמה ,תודוקפה ינתונ םינמרגה ויה ולא "תויצקא'"ב
 דוקיפב םיאטיל ועציב תורישיה חצרה-תולועפ תא .םיחקפמהו
 .ינמרג

 -צזנייא" דקפמ ראתמ הדמשהה "תויצקא" עוציב ןפוא תא
 1-ב שגוהש ,ותדיחי תולועפל םכסמה ח"ודב רגי "3 ודנמוק
 : 1941 רבמצדב

 .תינוגרא התיה ונדמעוה הינפבש הנושארה היעבה..."
 הבייח רוזיא לכ לש םידוהיהמ יתטיש רוהיט לע הטלחהה

 םיאנתה לע ףיקמ עדיו הלועפ לכ לש תידוסי הנכה

 זכרל היה ךירצ םידוהיה תא .רחבנש רוזיא לכב םימייקה
 ביתכהש אוה םרפסמ .םידחא תומוקמב וא דחא םוקמב
 .םתוא רופחל ךירצ היהש תורובל םוקמה תריחב תא

 העברא ןיב היה תורובל דעו זוכירה-תומוקממ קחרמה
 -תומוקמל ולבוה םידוהיה .עצוממב רטמוליק השימחל

 תחא הצובק ןיב קחרמהשכ ,שיא 500 לש תוצובקב יריה
 ונילע היה קושיקארב ...תוחפל רטמוליק ינש היה הינשל

 ןתינש ינפל ,מ"ק 4.5 לש קחרמל םישנא 3208 ליבוהל

 ,תועש 24 ךות הלועפה תא םילשהל תנמ-לע .םגרהל היה

 םישנא 60 הרימשהו הלבוהה ןינעל תוצקהל ונילע היה

 .ונתושרל ודמעש "םיאטילה םינזיטרפה" 80 ךותמ
 תונויסנ ..ישנא םע דחי הכאלמה תא ועציב םירחאה
 -רמה ...םהייח ןוכיס ךות ,ישנא ידי-לע ולשכוה החירב

 ,רוזחו ךולה הגירהה םוקמל רובעל וגילע היהש ,םיקח
 םואית קר ."היצקא" לכב מ"ק 200--160-ב ומכתסה

 "...עובשב "תויצקא" שמח עצבל ונל רשפיא ליעי םינמז

 וכשמנ םהב ,הנבוק לשו הנליו לש םילודגה םיזוכירב

 גוריד עבקנ ,המישמה לדוג לשב םידחא םישדוח "תויצקא'ה

 הדמשהל םינושארה .הדובע יכרצב תובשחתה ךות ,הדמשהב
 .םהיתוחפשמו םה ,םיינמרג תודסומב וקסעוה אלש הלא ויה
 םיקסעומהו עוצקמה ילעב ועבקנ הדמשהל רותב םינורחאכ

 .םיינמרג תודסומו םילעפמב

 השולשב וליאו ,םידוהי ףלא 150-כ אטילב וחצרנ הז בלשב
 -- הנבוק ,20,000דכ -- הנליו : םידוהי ףלא 43-כ ורתונ תואטיג

 רקיעב ,אטיל ידוהימ םיפלא המכ .5000דכ -- ילוואש ,17,500דכ
 םידוהיה בצמ היה םש ,הגבלה היסורל וחרב ,הנליו רוזיאמ

 .אטילב רשאמ רתוי בוט איהה הפוקתב

 העצוב הב השובכה הפוריאב הנושארה ץראה התיה אטיל
 םישדוחה יצחו העבראב .םידוהיה לש תילאטוטו תינומה הדמשה

 רבמבונ תליחת דעו ינוי ףוסמ ,ינמרגה שוביכה לש םינושארה
 רשפאתה הז "'גשיה" .אטיל ידוהימ 80%7-מ הלעמל וחצרנ ,1

 הדמשהה-תנוכמ התליגש תירזכאה תוליעפהו המזויה ללגב

 "זפורגצנזייא"'ה לש םתרזעלש הדבועל תודוהו אטילב תינמרגה

 ודמע ,םישנא תואמ המכ ונמש ,ןוחטבה-תרטשמו .ד.ס-ה ימרוגו

 דקפמ .תימוקמה היסולכואה ברקמ םיאטיל םיבדנתמ יפלא

 ,ח"וד בתוכ ,רקַאלאטש רריפנדאגירב ,"'א הפורגצזנייא"ה
 אבצה ידי-לע אטיל לש השוביכ זאמ" : 1941 רבוטקואב 15דב

 .תוריהמב החקלתהש הליעפה תוימשיטנאה הכעד אל יגמרגה

 אללו ןוצרב םיאטילה םיבצייתמ ,םידוהיה דגנ הלועפ לכל

 "...תואל
 עצובמהו ןגרואמה חצרה לש הז בלשב םגש ,ןייצל שי

 ,.ד.סדהו ןוחטבה- תרטשמ ימרוגו ינמרגה יחרזאה לשממה ידי-לע

 הרטשמה תועצמאב ,ימוקמה יאטילח לשממה ימרוג וכישמה
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 אל םהילאש ,אטילב םינוש תומוקמב םידוהי חצרב ,תיאטילה

 לש ודוקיפב "3 ודנאמוקצזנייא" לש תדיינה הדיחיה העיגה

 דקפמל ,סוילאראק ,יקאש זוחמ לשומ חוויד ,המגודל ,ךכ .ןאמאה

 םידוהי 1540 חצר לע ,סאקסניצליו ,םש תיאטילה הרטשמה

 ידי-לע טוטשיינו יקאש תורייעב רבמטפסב 16-ו 13 םימיב

 .תיאטילה הרטשמה
 תא קיספהל םינמרגה תא עינה המ :הלאשה תלאשנ הנהו

 ? תואטיגה תא ריאשהלו 1941 יהלשב םהלש חצרה-תכאלמ

 -תפתה לש האצות וא שארמ העבקנש תוינידמ וז התיה םאה

 ? הדמשהה ךילהת ךות ורצונש ,תויוח

 1941 יהלשב הדמשהה תקספהל םימרוגה

 -שהו 1941 רבמצדב אטיל ידוהי תדמשהב הלחש הקספהה

 להנתהש קבאמב הרושק התיה תואטיגב םידוהיה לש םתרא

 םידוהיה לכ תא דימשהל םאה : הלאשב ינמרגה לשממה ךותב

 תודסומב דבעש קלח ותוא -- םהמ קלח ריאשהל וא אטילב

 -וטלש תויושיו שולש קלח ולטנ הז קבאמב .םיינמרג םילעפמבו

 ,יחרזאה לשממה :ןהו ,"דנאלטסוא"ב ולעפש ,תוינמרג תוינ

 לש םיגרדה לכב להנתה הז קבאמ .טכאמרווהו .ס.ס ימרוג

 טאיראסימוקסטיבגה לש ךומנה גרדב לחה ,ינמרגה לשממה

 דעו טאיראסימוקסכיירהו טאיראסימוקלארנגה לש םיגרדה ךרד

 רבמבונ--רבמטפס םישדוחב להנתהו ,ןילרבב םינוילעה םיגרדל

 תואיצמהו טכאמרווה לש הקוזחתה יכרצמ עבנ הז קבאמ .1

 -שההמ האצותכ "דנאלטסוא"ב םירחא תומוקמבו אטילב הרצונש

 .רוזיאב הדובעה-תוחוכ לגעממ םידוהיה לש םתומלעיהו הדמ
 תולועפב יחרזאה לשממה ימרוג לש הנושארה תוברעתהה

 הארנכ התיה אטילב "3 ודנמוקצזנייא" לש תילאטוטה הדמשהה

 לש ודוקיפב ,"3 ודנמוקצזנייא" לש תדיינה הדיחיה .ילוואשב

 לש םינושארה םימיב ילוואשל העיגה ,ןאמאה רריפמרוטשרבוא
 .םוקמב םידוהיה לכ תא דימשהל המגמב ,רבמטפס שדוח

 עוציב תא ענמו רסא ,ילוואש לש ראסימוקסטיבגה ,הקווג

 םיילכלכ םילעפמב םידבוע הלא םידוהיש ,הנעטב הדמשהה
 ,ןאמאה .הלא םילעפמ קותישל איבמ היה םלוסיחו םיבושח

 אטיל לש ראסימוק-לארנגה יגפב ןנולתה ,רגי ודקפמ תועצמאב

 הקווגמ שרד ןלטנר ןופ .הקווג ראסימוקסטיבגה לש וישעמ לע

 רבמטפסב 10-ב הקווג שיגהש ,ח"ודב .הרקמה לע ןובשחו-ןיד
 :רמאנ ,1

 ילוואש זוחמב וראשי שוריגה תולועפ לכ םויס ירחא..."

 םילעופכ םיצוחנה ,החפשמ ינב ללוכ ,םידוהי 0

 הדובע לעופל איצוהל תורשפא תמייק אל ...םייעוצקמ
 רבדה טלוב דחוימב .קלח הב וחקי םידוהיהש ילב יהשלכ

 אלל ,עוצקמה-ילעב לכ ןאכ .תורועה דוביע תיישעתב

 החישה דוסי לע ,ןימאמ ינא ...םידוהי םה ,ללכה ןמ אצוי

 היהתש ,הז ח"וד תשגה ירחאו םינפ לא םינפ ךתא

 -ניאב הרתפנ ילוואש זוחמב םידוהיה תלאש יכ ,ענכושמ

 ."תיטסילאיצוס-לאנויצנה תוחישקבו השורדה תויביסנט

 ןוחטיבה-תרטשמ ימרוג תמגמב הארנכ ךמת ןלטנר ןופ
 היהש ינמרג ,ןמרה באטסוג .אטיל ידוהי לכ תדמשהל .ד.סדהו

 -לארגגה דילש ינמרגה "טמאסטייברא"ב ריכב דיקפת לעב
 בתוכ ,ןלטנר ןופ תא תישיא ריכהשו אטיל לש טאיראסימוק

 ראסימוק-לארגגש ,רמול יתלוכיב הבורק תורכיה ךותמ..." :וילע

 -אנוש אוהו ,םידוהיה לכ לש םתגירה דעב היה ןלטנר ןופ

 אטיל תודהי

 עדי ,הקווג ,ילוואש לש ראסימוקסטיבגה ."...עבשומ םידוהי

 לש ויוביגל הפיצ אל אוהו ןלטנר ןופ לש וז הדמע לע הארנכ

 *"תרטשמ ימרוג םע ,הקווגל ,ול התיהש תושגנתהב ןלטנר ןופ

 רגישש ח"ודה תרחמל ,1941 רבמטפסב 11-ב .ד.סדהו ןוחטיבה

 ראסימוקסכייר לא ישיא בתכמ הקווג חלש ,ןלטנר ןופ לא

 הקווג .ןאמאה םע ול התיהש תירקתה תא וב ראיתו הזהול

 ח"ודה ןמ קתעה ובתכמל ףריצו רגי לש וישעמ לע ןנולתה

 תא הזהולמ שקיב הקווג .ןלטנר ןופל ןכל םדוק םוי חלשש

 .תישיאה ותוברעתה

 -ימוקלארנגה דילש ינמרגה "טמאסטייברא"ה לע הנוממה

 ונממ שקיבו ןלטנר ןופ לא הנפ ,לשפ ,אטיל לש טאיראס
 הינפ .הדובע-חוכל רוקמכ םייחב םדועש םידוהיה תא ריאשהל
 ליבקמב .רבוטקוא תליחתב וא רבמטפס שדוחב הארנכ האב וז

 .הנבוקבש טכאמרווה ימרוג לא םג אשונ ותואב לשפ הנפ ךכל

 םתראשה דעב היה ,הנבוק ריעה לש ראסימוק-טדאטשה ,רמארק
 המייקתהש הבישי לע בתוכ ןמרה .םידוהי הכאלמ-ילעב לש

 -לארנגה :ופתתשה הב ,הנבוקב רבוטקוא שדוח תליחתב הארנכ
 ;רגי ,.ד.סדהו ןוחטיבה-תרטשמ דקפמ ; ןלטנר ןופ ,ראסימוק

 ץעויה ,סאנויליבוק יאטילה ; לשפ ;רמארק ראסימוק-טדאטשה
 תונפל טלחוה הבישיה םוכיסב .םירחאו ,אטילב ישארה יללכה

 -ילעב תא םייחב ריאשהל השקבב (טאיראסימוקסכיירל) הגירל

 ידכ ,הגירל תישיא עסנ לשפ .םהיתוחפשמו םידוהיה הכאלמה

 ןיידע ויהש םידוהיה םתוא לש םתראשה ןעמל םש ברעתהל

 רבוטקואב 21-ב וא 20-ב .ילוואשו הנבוק ,הנליו תואטיגב

 ,הנבוקב ןלטנר ןופ ראסימוקלארנגל הגירמ הארוה העיגה
 -תרטשמ ימרוג .םיידוהיה הדובעה-תוחוכ תא ריאשהל שי היפל
 ךא ,הכאלמה-ילעב לש םתראשהל ומיכסה .ד.ס-הו ןוחטיבה
 הדובעל םירשכומ אלש הלאו היצנגילטניא ישנאש ךכ-לע ודמע
 .ודמשוי

 לשממב םירחא םימרוג לשו טכאמרווה לש תוינפ תובקעב
 הדוקפ ,1941 רבמצד לש םינושארה םימיב ,המסרופ יחרזאה
 ימרוג לאו ול םיפופכה םיראסימוק-לארנגה לכ לא הזהול תאמ
 ,ס.ס"ה

 :רמאנ הדוקפב

 ידוס

 דנאלטסוא לש טאיראסימוקסכיירה : לא

 הגירב הרטשמהו .ס.ס לש ריכב דקפמ

 ,הנבוק ,הגיר  ,לוור-ב םיראסימוק-לארנגה :לא

 קסנימ

 הגירב דנאלטסוא לש טכאמרווה דקפמ תעידיל

 דנאלטסוא לש טכאמרווה תדקפימב הקוזחתה ףגא שאר

 -ילעב טכאמרווהמ םיחקלנ לוסיחה ךילהת ידכ ךותש ,ןנולתמ

 ןיאש ,תואנדסבו שומיח ילעפמב םידבועש םידוהי עוצקמ

 .יחכונה בלשב םפילחהל תורשפא

 םידוהיה לש הדמשהה תא קיספהל תיעמשמ-דח שרוד ינא

 -רווה לש תואנדסבו שומיח ילעפמב עוצקמ-ילעבכ םיקסעומה

 םיימוקמ םידבוע ידי-לע םפילחהל תורשפא ןיאשו טכאמ

 םיראסימוקסטיבגה םע םכסל שי .יחכונה בלשב םירחא

 ןתינ אלש םידוהיה םידבועה םה ימ (ילאיצוס להנימ תקלחמ)

 .םירחאב םפילחהל



 יללכ רודמ

 הפלחהל םיימוקמ םישנא לש םתרשכהל םירודיס תושעל שי

 .תירשפאה תוריהמב

 םילעפמב םידוהי עוצקמ-ילעבל םג תסחייתמ וז הדוקפ

 םהל שי ךא ,טכאמרווה תא רישי ןפואב םיתרשמ םניאש

 .תיתמחלמה הלכלכה תרגסמב םיבושח עוציב-ידיקפת

 םע הלחהש תינומהה הדמשהה תקספהל האיבה וז הדוקפ
 תשולש אטילב וראשנ הדוקפה תובקעב .אטילל םינמרגה תסינכ

 -נאווסב ןטק וטיגו ילוואש ,הנבוק ,הנליווב םילודגה תואטיגה

 םיראסימוקסטיבגה ידיב ןתנ וז הדוקפב ןורחאה טפשמה .ןאיצ
 ילעפמב םידבועה תא קר אל תואטיגב ריאשהל תורשפא
 םיראסימוקסטיבגה .םידוהיה םידבועה לכ תא אלא ,טכאמרווה
 -תומוקמב ודבעש םידוהי םג תואטיגב וריאשהו וז תוכמס ולצינ
 ןוחטיבה תרטשמ ימרוג .טכאמרווה תודיחיב אלש הדובע

 ,םידוהיה לש הדמשהה תולועפ לע םידקפומ ויהש ,.ד.סדהו
 אטיל ידוהי לש ןטק קלחל .הזהול לש הדוקפה םע ומילשה
 .םייח-תכרא אופיא הנתינ

 שגוהש ,אטילב "3 ודנמוקצזנייא" תולועפ לע םכסמה ח"ודב

 דקפמ ,רגי רריפנטרדנאטש ידיילע ,1941 רבמצדב 1-ב

 ,אטילב ןוחטיבה-תרטשמו .ד.סד-ה שארו "3 ודנאמוקצזנייא"
 :רתיה ןיב רמאנ

 היעבה תא רותפל הרטמהש ,םויה עובקל יתלוכיב"

 ,"3 .ודנאמוקצזנייא" ידי-לע הגשוה אטילב תידוהיה
 -שמו םידבוע-םידוהיל טרפ ,םידוהי דוע ןיא אטילב

 ,4500-כ - ילוואש ב :אבה טוריפה יפל ,םהיתוחפ
 .15,000-כ -- הנליווב ,15,000-כ - הנבוקב

 ,םהיתוחפשמו הלא םידבוע"םידוהי לסחל היה יתנווכב
 יחרזאה לשממה דצמ הפירח תודגנתחב יתלקתנ ךא
 ןיאש רוסיא עיגהו ,טכאמרווה דצמו (ראסימוקסכייר)
 ...םהיתוחפשמבו הלא םידוהיב תוריל

 יפל ,ואב "3 ודנאמוקצזנייא" ידי-לע ועצובש תויצקאה

 וראשוהש ,םידבועה תוידוהיהו םידוהיה .ןמויסל ,יתכרעה

 רשאכ םגש חינמ ינאו ,ינויח ךרוצ םהב שי ,םייחב
 "...הז ידוהי הדובע-חוכב ךרוצ היהי ןיידע ףרוחה רובעי

 ,"דנאלטסוא"ב הלעפש ,"'א הפורגצזנייא" לש םכסמה ח"ודב

 : רמאנ ,רבמצד ףוסב הארנכ םסרופשו

 "דנאלטסוא"ב תיתטישה רוהיטה-תלועפ תנווכ..."

 םאתהב ,תודהיה לש רשפאה לככ אלמ רועיב -- התיה
 תיראשה ...הרקיעב הגשוה וז הרטמ .דוסיה תדוקפל
 הדובע יכרצל השורד התיה תויטלבה תונידמב הרתונש

 "...םיפוחד

 האצות אופיא התיה 1941 רבמצד יהלשב הדמשהה תקספה
 קבאמ .תוינמרגה ןוטלשה תויושר ברקב להנתהש קבאמ לש

 קשמב הדובע-חוכל שוקיבה רבג הב הפוקתב להנתה הז

 לע עיפשהש ירקיעה םרוגה היה טכאמרווה .ינמרגה יתמחלמה
 םירתונה םידוהיה תא ריאשהלו הדמשהה תא קיספהל הטלחהה

 עוצקמ-ילעבבו הדובע-חוכב ולש םיכרצה ללגב תאזו ,םייחב

 תקספהל ולעפש םימרוג ויה יחרזאה לשממה ברקב .םידוהי

 .הדמשהה ךשמהל ולעפש םימרוגו ,קשמה יכרצ ללגב הדמשהה
 -חהה תא לביקש אוה ,"דנאלטסוא" לש ראסימוקסכיירה ,הזהול

 טכאמרווה דצמ תושירד תובקעב הדמשהה תא קיספהל הטל

 .יחרזאה לשממב םינוש םימרוגמ תוינפ רחאלו
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 1943 ילוי -- 1942 ראוני : הינשה הפוקתה

 ידוהיה הדוכעה-חוכ לש רכגומ לוצינ
 ךשמב ,אטילב ינמרגח לשממה לש תידוהידיטנאה תוינידמה

 שוקיבהמ העפשוה ,1943 ינויל דעו 1942 ראוני ןיבש יצחו הנשה
 תושירדהו אטיל לש ילכלכה לוצינל הדובע-תוחוכ לש ףירחה
 תקספהל הטלחהה .הינמרגב יתמחלמה קשמל םידבוע רוגישל
 יכ ןייוצ ןודנב הדוקפבו תינמז התיה 1941 יהלשב הדמשהה
 הפלחהל םיימוקמ םישנא לש םתרשכהל םירודיס תושעל שי"

 לשממה ."םידוהיה עוצקמה-ילעב לש תירשפאה תוריהמב
 לש וז הארוה עוציבל הלועפ םוש השע אל אטילב ינמרגה
 תאזו ,םידוהי-אלב םידוהיה עוצקמה-ילעב לש הפלחהו הרשכה
 לש לוצינה תויאדכו הדובע-תוחוכב יללכה רוסחמה תובקעב
 .תואטיגה ידוהי לש ילכלכה לאיצנטופה

 קזבה-תמחלמ ןולשכ .הדובע-תוחוכל שוקיבה

 לש בצמ תורצוויהו מ"הירב דגנ הינמרג לש (גירקצילב)
 תורומח תויעב ינמרגה קשמה ינפב ודימעה תכשוממ המחלמ
 -חוכל הכפה חרזמב םישובכה םיחטשב היסולכואה .םדא-חוכב
 ,גנירג לאשראמסכייר .ינמרגה המחלמה קשמל ילאיצנטופ םדא

 1941 רבמבונב 7-ב םסריפ ,תיתנשד-עבראה תינכתה לע הנוממה
 תחילש לעו חרזמב םישובכה םיחטשב הדובע-חוכ לוצינ" לע וצ
 .'הינמרגב הישעתב תודובעל הלא םיחטשמ םידבוע

 19-ב םסריפ ,גרבנזור .א ,חרזמה יחטשל רטסינימסכיירה
 היסולכואה לכ לע הלחש הדובע-תבוח לע וצ 1941 רבמצדב
 לש הז סויג .חרזמב יחרזאה לשממה יחטשב 45--18 םיליגב
 יללכה הנוממה ,לקואז ץנארפו םיישקב לקתנ חרזמב םדא"חוכ

 םיחטשבו ישילשה ךיירב הדובעל םדא-חוכ לוצינו סויג לע
 31-ב חרזמה יחטשב םיראסימוקסכיירה לא הנפ ,םישובכה
 םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל םהמ שרדו 1942 סראמב
 .הדובעל םדאה"חוכ סויג תא חיטבהל ידכ ,םירומחהו

 הינמרגל וחלשנ 1942 לירפא שדוח לש הנושארה תיצחמב
 1942 יאמב 1-ב .םיאטיל םידבוע 4200 רוזיאהמו הנליוומ
 הישעתה ןעמל אטילב םידבוע ףלא 30 סויגל הדוקפ המסרופ
 לש תיאבצה הישעתב הדובע-תבוח"* לע וצ .הינמרגב תיאבצה
 אטילב ומסרופ ,הרובחתה תכרעמב הדובע-תבוח לעו "ךיירה
 תאצל םג ובייוח אטיל יבשות .1942 יאמב 4-בו יאמב 2"זב
 תיתנוע הרזע ,תורעיב םיצע תתירכ ,לובכ תיירכ תודובעל
 תא וריבגה הלא םיווצ .הרובחת-יכרד תקזחאבו תואלקחב
 לש תוח"ודב .ינמרגה ןוטלשל תימוקמה היסולכואה תודגנתה
 תוליעפ הרבג אטילב" יכ ,ןייוצ תינמרגה ןוחטבה-תרטשמ
 ללגב םדגנ תעייסמ אלו תלעופ אל היסולכואהו םינזיטרפה

 "...הינמרגב הדובעל םישנא חולשל הדוקפה
 םע ףירחהש שוקיב ,הדובע-חוכל רבוג שוקיב לש הז בצמב

 ידוהי לש הדובעה-חוכ ךפה ,הינמרגב הדובעל םישנא חוליש

 .ינמרגה לשממל בושח םרוגל תואטיגה
 םישנא תאצוה לע תידוהי-אלה היסולכואה םע קבאיהל םוקמב

 תא םייקלו ךישמהל ינמרגה לשממה ףידעה ,הדובעל םיפסונ

 תא ןיטקהל ךכבו ידוהיה הדובעה-חוכ תא לצנלו תואטיגה
 רפסמ .תידוהי-אלה היסולכואה ךותמ םילעופ סויגל תושירדה
 לקה לבא ,לשממה יכרצ לכ לע הנע אל םידוהיה םידבועה

 אלש םידוהי עוצקמ-ילעב ויה ךכל ףסונבו ,בצמה לע הברהב
 ,םתוא ףילחהל ללכ ןתינ
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 לוז היה םידוהיה םידבועה לוצינש ,הדבועה התיה ףסונ םרוג

 שילשכ לביק ידוהי לעופ .םיידוהי-אל הדובע- תוחוכמ הברהב

 םכתסה ישדוחה ורכשו ידוהי-אל לעופל םלושש רכשה ןמ

 ,םיקראמ 100-כ תמועל שדוחל םיקראמ 35--25-ב עצוממב

 הדובעה התיה ךכל טרפ .עצוממב ידוהיזאל לעופ לביקש

 ינמרגה-יחרזאה לשממה לש בושח הסנכה-רוקמ תידוהיה

 -בוע וקיסעהש ,םיינמרג-אל םיימוקמ םילעפמו תודסומ .ימוקמה

 םוכס שדוח לכב טאירסימוקסטיבגה תפוקל ומליש ,םידוהי םיד

 .ידוהיה לעופל המלושש תרוכשמל הוושה

 הדובעה-חוכ לוצינ תא הדמתהב ריבגה ינמרגה לשממה

 הז לודיג .םידוהיה לש םתקסעה ימוחת תא ביחרהו ידוהיה

 -פמו תודסומב םידבועה רפסמ לדג :םיאבה םימוחתב אטבתה

 ורצייש וטיגב הכאלמה-יתב ולדגו ובחרתה ; וטיגל ץוחמ םילע

 -תונחמל וחלשנ תואטיגהמ םידבוע ;ינמרגה לשממה רובע

 תיירכב םרקיעב וקסעש םהמ ,אטילב םינוש תומוקמב הדובע

 ויה הדובעה-תונחמב םישנאה .תורעיב םיצע תתירכו לובכ

 .האופרבו ןוזמ-יכרצמב וב ורזענו ,וחלשנ ונממש וטיגל םירושק

 הנבוק וטיגמ .תונחמל וטיגה ןיב םידבוע יפוליח ועצוב םיתעל

 תוארוה יפל הארנכ תאזו ,היבטלבש הגירל םישנא םג וחלשנ

 לרוגכ היה הלא םידוהי לרוג ."דנאלטסוא" טאיראסימוקסכיירמ

 .הגיר ידוהי ראש
 יבשות ברקמ םידבועה רפסמ לדג וז תוינידמל םאתהב

 ללוכה רפסמהש תורמל ,םמויק תפוקת לכ ךשמב ,תואטיגה

 ידיזלע רשפאתה הז לודיג .לדג אל תואטיגה תייסולכוא לש

 -ינבו םישנ לש םתסנכה ,םירבגה לש לאיצנטופה אולמ לוצינ

 םידבועה רפסמ תנטקהו ,הדובעה לגעמל הלעמו 13 ליגמ רעונ

 תתרשמה ,הדובעה לגעמל םתסנכהו וטיגב םיימינפ םיתורישב

 -נדוי"ה תא ליעפה ינמרגה לשממה .ינמרגה לשממה ימרוג תא

 לוצינה תא ריבגה םתועצמאבו תידוהיה הרטשמה תאו "'טאר

 תא תואטיגב םידוהיה ברקב חפיט ןכו ,וטיגה לש ילכלכה

 רפסמ לדגש לככ יכו ,הדובע יכרצל םיינויח םהש הנומאה

 .וטיגה לש ומויק ךשמהב ןוחטבה רבוג ןכ םידוהיה םידבועה

 הפוקת התוא לש תואיצמב הזיחא התיה וז הנומאלש ,ןייצל שי

 תינמרגה הלכלכל יאדכ םרוג הוויה ינרציה וטיגהו ,אטילב

 .רוזיאב

 טאיראסימוק-לרנגל םינמרגה ידי-לע ופרוצ 1942 סראמב

 תבריקב ויהש היסורולייב טאיראסימוק-לרנגמ םיקלח המכ אטיל

 חטשב .רוזיאה-הנליו ראסימוקסטיבגל ופפכוהו אטיל םע לובגה

 קושילייכימ ,ןאימשוא םהיניב ,םינטק תואטיג המכ ויה ףרוצש

 הלא תואטיגמ המכ לסחל םינמרגה וטילחה ןמזה ךשמב .דועו

 ,ןאימשוא ,ןאיצנָאווס לש תואטיגה העבראב םהיבשוי תא זכרלו
 .לוסו קושילייכימ

 חרזמב הדובעה"תונחמו תואטינה לוסיחו תזיביטקלסה 'תויצקא/'הו

 אטיל

 םידוהי לש חצר ךשמנ (הינשה) תראותמה הפוקתה לכ ךשמב

 תוריבעב ומשאנש תואטיגה יבשותמ תוצובק לשו םידדוב

 לע ,וטיגל ןוזמ תסנכהו השיכר ןוועב וחצרנ םידוהי .תוגוש

 הדועת תרזעב הלצה ןויסנ לע ,בוהצה יאלטה תאישנ"יא

 ועציב הלא חצר-ישעמל טרפ .וטיגל ץוחמ אובחמ וא "תירא"

 יפלש ,וטיגה ידוהימ תוצובק דגנ ונווכש "תויצקא" םיגמרגה

 םאתהב .םירתוימ ויהו תלעות לכ ואיבה אל תינמרגה הסיפתה

 אטיל תודהי

 84 ,1942 ילויב 26"ב ,הנליו דילש ראנופב וחצרנ וז תוינידמל

 1942 רבוטקואבו ,הנליו וטיגמ ואצוהש םיינורכ םילוחו םינקז

 .ןאימשוא וטיגמ ואבוהש םילוחו םינקז 400-מ הלעמל וחצרנ

 ויהש ,אטיל חרזמבו םינטקה תואטיגב םידוהיה לש םבצמב

 ישדוחב לח ,רוזיא-הנליו ראסימוקסטיבגה לש וטופיש חטשב

 -רוג המכמ עבג אוה .הערל יוניש 1943 ץיק תליחתבו ביבאה

 הלודיג רקיעבו ,טרפב הנליו רוזיאבו אטילב תויוחתפתה :םימ

 חרזמ ירוזאב םייטייבוסה םינזיטרפה תעונת לש התוליעפו

 םידעצה ;וז תינזיטרפ תוליעפל תידוהיה הבוגתה ;אטיל

 -ירדל ודגנתהש םייאטילה תודוסיה דגנ טקנ ינמרגה לשממהש

 -יחטשב בצמה לע ןוחטבה-תרטשמ לש תוח"ודב .םינמרגה תוש

 תועידי ועיפוה ,1943 סראמ--ראורבפ ישדוחב ,םישובכה חרזמה

 ברעמב םייטייבוס םינזיטרפ לש תכלוהו תרבוג תוליעפ לע

 .אטיל חרזמבו היסורולייב

 "נָאווסב תואטיגה תא לסחל םינמרגה וטילחה 1943 סראמב

 םירוזאה תבריקב ויהש ,לוסו קושילייכימ ,ןאימשוא ,ןאיצ

 ןיב רשק םייקש ,ודשח םג םינמרגה .םינזיטרפה ולעפ םהבש

 ידוהי ברקב תודשח ררועל אל ידכ .םינזיטרפה ןיבו תואטיגה

 הנליוול ורבעוי םהש םינמרגה םהל ועידוה ,וללה תואטיגה

 וליטה םירומאה תואטיגהמ םידוהיה תאצוה םצע תאו ,הנבוקלו

 ,רלימ הרוה 1943 סראמ תליחתב .הנליו וטיג תרטשמ לע

 ריעה לש ראסימוקסטיבגה םעטמ הנבוק וטיג לע הנוממה

 ואבויש םידוהי 3000-ל םוקמ ןיכהל ,"טארנטסטלא"ל ,הנבוק

 .רבדה עוציבל דימ שגינ "טארנטסטלא"הו ,הנבוק וטיגל

 -ובונבו לוסב תבכרה-תונחתמ ואצי 1943 לירפאב 4יב

 תואטיגה תעבראמ םידוהי 5000-כ ןהבו ,תובכר יתש ןאיצנַָאווס

 ידוהימ תואמ המכ םהילא ופרוצ הנליוול םעיגהב .םירומאה

 רמשמ דקפוה הנליווב .הנבוקל עוסנל "ובדנתה'ש ,הנליו וטיג

 םישנאה וחקלנ הנבוקל םעיסהל םוקמבו ,תובכרה לע יאטיל

 ישנא םשל ועיגה םינושארה .ראנופב תבכרה-תנחתל תורישי

 העיגה תועש המכ ירחאו ,לוסו קושילייכימ ,ןאימשוא תואטיג
 .ןאיצנַאווס וטיג ישנא םע תבכרה

 הנליוומ הקוחרה ,ראנופ תבכרה-תנחתל תובכרה ועיגה רשאכ

 ידוהי לש הדמשהה םוקמ חשמיש רשאו ,םידחא םירטמוליק

 .םייאטיל םירטושו םילייח ,ופאטשיג ישנא התוא ופיקה ,הנליו

 תונורקהמ ודרוה ,תבכרה תא ווילש ,הנליו וטיג תרטשמ ישנא

 ואצוה םישנאה ,תונורקה וחתפנ ןכמ רחאל .הנליוול ורזחוהו

 שי .טלמיהל וחילצה םידחא קר .ורונו תורובל ואבוה ,םהמ

 -ורקהמ וצרפ קושילייכימו ןאיצנָאווסמ םידוהי 600-כש ןייצל

 הלחהו ,ואבוה ןאל ראנופ תנחתב םהל ררבתה רשאכ ,תונ

 .םיאטיללו םינמרגל תודגנתה ייוליג ידכ ךות תינומה החירב

 תורוזפ ויה םהיתויווג .םוקמב וחצרנ םידוהיה 600 לכ טעמכ

 -ילהו םינמרגה ברקב .םוקמ תבריקבש תודשבו תבכרה"תנחתב

 םיעוצפו םיגורה ויה ,ראנופב הדמשהה תא ועציבש ,םיאט

 חורבל וחילצה ,םידליו םישנ םבור ,םישנא תורשע המכ .םידחא
 .הנליו וטיגל עיגהלו

 ידי-לע ןילרבב ךיירה ןוחטבל ישארה דרשמל שגוהש ח"ודב

 סחייתמה ,אטילב בצמה לע .ד.ס-הו ןוחטבה-תרטשמ שאר

 :רתיה ןיב רמאנ ,1943 לירפא שדוחל

 יחטש ורהוט ,הז ח"וד סחייתמ וילא ,שדוחה ךשמב"
 ..ןאימשוא ,ןאיצנָאווס :אטילל וחפוסש הנבלה היסור



 יללפ רודמ

 לובג רוזיא תעכ ונל שיש איה האצותה .םידוהימ לילכ
 ."םידוהי וב ןיאש ,מ"ק 80 דע 50 בחורב

 הדובע-תונחמ השולש ולסוח 1943 ילוי תליחתבו ינוי ףוסב

 הדובעה-תונחמ הלא ויה .וחצרנ םהיבשות בורו אטיל חרזמב
 תונחמה לוסיחש ,ונעט םינמרגה .ןאדזב"ו הנק ,הקוו-הלאיב
 םע תונחמה ישנאל ויהש םירשקה לשב אב םישנאה חצרו
 .םינזיטרפה

 1944 ילוי -- 1943 טסוגוא : תישילשה הפוקתה

 זוכיר"תונחמ .תמקהו תואטיגה לוסיח

 איצוהש הדוקפב ץרחנ אטילב ויהש תואטיגה לש םלרוג

 תואטיגה תא לסחל הארוה הבו 1943 ינויב 21"ב רלמיה

 .זוכיר-תונחמ םיקהלו "דאנלטסוא"ב

 : רמאנ הדוקפב

 .ס.ס רריפסכייר

 .ס.ס רריפסכיירה לש הדשה תדקפמ ןמוי

 לדוס ,3

 21.6.1943 ,הדשה תדקפמ

 "דנאלטסוא"ב הרטשמהו .ס.ס-ה לש ןוילעה דקפמה לא 41

 .ס.ס לש להנימו קשמל ישארה דרשמה לע הנוממה לא 2

 ןיידע םיאצמנה םידוהיה לכ תא זכרל הווצמ יננה (1

 .זוכירדתונחמב "דנאלטסוא"ה רוזיאב תואטיגב

 םתאצוה תא ,1943 טסוגואב 1 םוימ ,רסוא ינירה (2

 .ץוח-תודובעל זוכירה-תונחממ םידוהיה לש

 שי וכותלש זוכיר-הנחמ הגיר תבריקב םיקהל שי

 -מועה ,קשנלו שובלל הכאלמה-יתב לכ תא ריבעהל

 תא קיספהל שי .טכאמרווה תושרל םויכ םיד

 לע הנוממה לע .תויטרפה תורבחה לכ לש ןתלועפ

 גואדל להנימלו קשמל .ס.ס-ה לש ישארה דרשמה

 םיבוכיע םושל םורגי אל הז שדחמ ןוגראש ךכל

 .אבצל ינויחה רוצייב

 תואטיגה יבשות לכ תא חרזמה לא תונפל שי (

 .דוע םישורד םניאש םידוהיה

 םירבגה לש רשפאה לככ לודג קלח ריבעהל שי (

 -ובעל החפיצה-קלד רוזיאב זוכיר-הנחמל םידוהיה

 .החפיצה קלדב הרושקה הד

 שדחמ ונוגראל דעומה אוה 1943 טסוגואב 1-ה םוי (6

 .זוכירה-הנחמ לש

 רלמיה .ה (--)

 וטיגב דרמה ירחא רצק ןמז המסרופ רלמיה לש ותדוקפ
 .וז הדוקפ ןיבו וטיגב דרמה ןיב רשק היה יכ הארנו השראו

 תונחמה-יריסא לע ינדפקה יתרטשמה חוקיפהו תואטיגה לוסיח
 .השראו וטיגב דרמה תמגודכ דרמו תונגראתה עונמל ודעונ

 הנושארה תיצחמב הינמרג לש יאבצה בצמב הלחש הערהה
 יאבצ םויא תווהתהו דרגנינלמ רוצמה תרסה ,1943 תנש לש

 הדובע-תוחוכב םיפוחדה םיכרצהו ,הז ןוויכמ "'דנאלטסוא" לע

 .היותיעו הדוקפה תאצוה לע ועיפשה יאדו םה םג ,הינוטסאב
 אטילב תואטיגה לכ לוסיח השעמל הבייח רלמיה תדוקפ

 ,הגיר דיל יזכרמ הנחמלו הינוטסאב תונחמל םהיבשות תרבעהו

 .אבצה ןעמל םידבועה לכ וזכורי וב
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 -חוכ לכ תא רוסמל הצר אל "דנאלטסוא"ב יחרזאה לשממה

 הינוטסאב םילודג זוכיר-תונחמל וריבעהלו ידוהיה הדובעה
 קשמל ישארה דרשמה לש תידעלב הטילשב ויהש ,היבטלבו
 תומוקמהמ קלחב םיקהל טילחה ךכיפל :.ס.סה לש להנימו

 תואטיגה ויה וב חטש ותואב וראשיש םינטק זוכיר-תונחמ
 הרשפיא וז הטלחה .יחרזאה לשממה תא םג תרשל וכישמישו

 תדגונמ התיה ךא ,אטילב תונחמב םידוהי לש םתוראשיה תא
 יחרזאה לשממה לש וז הדמע .החורלו רלמיה לש הדוקפל

 ידוהיה הדובעה-חוכו תואטיגה .םייפסכ םילוקישמ העפשוה
 ןכומ היה אלש ,יחרזאה לשממה תפוקל בושח הסנכה"רוקמ ויה

 לע ססובמ היה חרזמב יחרזאה לשממה ביצקת .וילע רתוול

 -שהל התיה הלולע ויתוסנכה תנטקהו ,חרזמה יחטשב ויתוסנכה

 יחרזאה לשממה ןיב חוכיווה .יללכה וביצקת לע הערל עיפ

 ידוהיה הדובעה-חוכמ תוסנכהה לע ןוחטבה-תרטשמ ימרוג ןיבו
 ."דנאלטסוא"ב ינמרגה לשממה לש ומויק ףוסל דע ךשמנ

 הנליו דטיג לוסיחל םימרוגה

 יללכ ןפואב העבק 1943 ינויב 21דמ רלמיה לש הדוקפה
 תונחמל םישנא חולשמ ,זוכיר-תונחמ תמקה ,תואטיגה לוסיח תא

 ידיב ךא .הדובעל םישורד םניאש םידוהי תדמשהו הינוטסאב
 תודוקפ עוציב ןפוא לע טילחהל תוכמסה התיה אטילב לשממהח

 .אטילב הלא
 ,הנליו -- תואטיג השולש ויה אטיל טאיראסימוק-לרנגב

 הבייח 1943 ינויב 21-המ רלמיה לש ותדוקפש ,ילוואשו הנבוק

 יבשות לכ תא איצוה ינמרגה לשממה .טלחומה םלוסיח תא

 ,שיא 19,000--18,500 טסוגוא תליחתב הנמש ,הנליו וטיג
 4-ב עצוב הנליו וטיג לוסיח .ויבשות לכמ ןקור וטיגה חטשו

 1943 טסוגואב 1-ב .היבטלו הינוטסאל םיחולשמו "תויצקא"

 דוע טסוגואב 24-ב ,םישנא ףלאכ הינוטסאל וחלשנו וספתנ

 וטיג .םישנא 5200-כ וחלשנ רבמטפסב 5"בו ,םישנא 1500דכ
 ךותמ רשאכ ,רבמטפסב 247ו 23 םימיב לילכ לסוח הנליו

 הינוטסאל 3500-כ וחלשנ וב ורתונש םישנא םיפלא תרשעכ
 הדמשה-"תונחמל וחלשנ םידליו םישנ 5000-ל בורק ,היבטלו

 םידוהי 1500-כ .ראנופב וחצרנ םילוחו םינקז תואמ המכ ,ןילופב
 וחרב וא ,"ירא"ה דצבו וטיגה חטשב ,"תונילמ"ב ורתתסה
 2200-כ ימשר ןפואב וראשנ הנליווב .םינזיטרפלו תורעיל

 .םידוהימ לילכ ןקור וטיגה חטש .הדובע-תונחמ 4-ב םידוהי

 ולא תואטיג .הנוש היה ילוואש וטיגו הנבוק וטיג לש םלרוג

 -שמו .ס.ס-ל תופיפכל ינמרגה יחרזאה לשממל תופיפכמ ורבע

 .1943 רבמטפסב זוכירד-תונחמל תימשר וכפהו ,ןוחטבה-תרט
 תונחמב וזכורו ילוואשו הנבוק תואטיגמ ואצוה םישנא יפלא
 םמצע תואטיגה רשאכ ,הנבוק ךותב הדובע-תומוקמל םידומצ

 .רוזיאב םירוזפה תונחמה לש יזכרמ הנחמל וכפהו ונטקוה
 -קואב 26-ב ,הינוטסאב תונחמל םישנא 2800 וחלשנ הנבוקמ

 הנבוק תואטיג יבשות לש עירכמה םבור ,םרב .1943 רבוט
 רורחש ינפלש םינורחאה תועובשל דע םמוקמב וראשנ ילוואשו

 .1944 ילויב ,יטייבוסה אבצה ידי-לע ולא םירע
 1943 ץיקב הנליו וטיג ידוהי לרוג היה עודמ :איה הלאשה

 םיילכלכ םימרוג ? ילוואש וטיגו הנבוק וטיג ידוהי לרוגמ הנוש

 וטיגב ודבע הנליו וטיג ידוהי .הז הרקמב ועבקש םה אל
 -רגה אבצל םתובישחו םתוינויחש ,הדובע-תומוקמב ול הצוחמו
 םהבש הדובעה-תומוקממ םיתוחפ ויה אל יתמחלמה ץמאמלו ינמ
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 אטילב ינמרגה לשממה ימרוג .ילוואשו הנבוק ידוהי ודבע

 הינוטסאל חולשמל חשורדה םישנאה תסכימ תא איצוהל ולכי

 הדובע-תומוקמ לוטיב ידידלע ,תואטיגה תשולשמ היבטללו

 הרוצב תואטיגה תשולש תא ןיטקהל ךכבו ,םיינויח תוחפ

 רחאמ ,תילכלכ הניחבמ רתוי ריבס היה הזכ ןורתפ .תנזואמ

 םיינויח תוחפ הדובע-תומוקמ תואטיגה תשולשב לסחמ היהש

 ראסימוקסטיבגה ,טסגניה .רתוי םייגויחה תא םתשולשב ריאשמו

 ויהש ,םיידוהי ודובע-תוחוכ לע רתוומ היה אל ,הנליו לש

 ויהש םילוקיש אלול ,טאיראסימוקסטיבגל בושח הסנכה-רוקמ

 .הנליו וטיג לרוג תא ועבקש םהו ילכלכה םוחתל רבעמ םימייק
 תא לסחל יגמרגה לשממה ימרוג תא ועינהש תוביסה לע

 ,אטילב .ד.סדהו ןוחטבה-תרטשמ דקפמ ח"ודב רבודמ הנליו וטיג

 : רמאנ ח'"'ודב .1943 רבמטפסב 1-המ

 םידוהי 4"

 ואולמב לעופל איצוהל ,חוודמה שדוחב ,היה רצבנ ןיידע

 הכ דע .הדובעל םידוהיה לוצינ יבגל שדחה רדסהה תא

 םידבועה םידוהיה לכ תא םושרל ירשפא יתלב היה

 -הנחמ ףא ןיאש רחאמ ,ווכירדתונחמל םתוא חולשלו

 -סומל םידעוימה ,רזעה-זוונחמ 6--5 וליאו ,דחא זוכיר

 .הבחרה וא הנקתה לש בלשב ןיידע ,םיבושח םייאבצ-תוד

 לוכיש רבד ,אישל עיגת אל םידוהיה ברקב הלהבהש ידכ

 םכסוה ,תוינומה תוחירבל לכ םדוקו תודגנתהל םורגל

 ,הרטשמהו .ס.ס לש להנימו קשמל ישארה דרשמה םע

 -ולשמ ינש .הנליוומ םידוהיה תא איצוהל שי הליחת יכ

 םיחולשמ .םיבצחמ םירפוח םהב תומוקמל רבכ ונפוה םיח

 היהי ךירצ תע התואב .רבמטפס תישארב ואציי םירחא

 וטיג תא .הנבוקל וטיגה לש הכאלמה-יתב תא ריבעהל

 -יתב םג .זוכיר-הנחמל וכפהלו ביחרהל שי הנבוק

 תויאבצ תודובע רובע וליאו ,ובחרוה וטיגה לש הכאלמה

 -תודשב תודובעה) זוכיר-תוגחמ 6--5 וגקתוה תופוחד
 םיגבל לעפמ ,לובכ רוציי ,הרובעת ,תיאבצ הינב ,הפועת
 ישנא הנליוולו הנבוקל חולשל יחרכה .(ימוגל ר"חיבו
 ולטיש ידכ ,םיארוטו םיק"שמ ,םיניצק ,םייארחא .ס,ס
 .םיננכותמה םילעפמה עוציב לע וחקפיו םהידיל
 -שרה .תודיחיב ךלהתהל םידוהיה לע רּומח רוסיא לטוה
 ,ףקות-ילוטנכ םהילע זרכוהו הרזחב וחקלנ עונל תונוי
 -ובקל קר ורתוה הבישהו וטיגהמ הדובעל האיציה וליאו
 םיעצמאה לע רבכמ הז עדונ םידוהיל .תולודג תוצ
 ויהש רחאמ ,הלהב תריווא רצי רבדהו ,םיננכותמה
 תואמ המכ וסיג הזמ האצותכ .גרוהל ואצוי יכ םירובס
 םע דחי תוומל הרוג םהמ קלח .טלמיהל הנליווב םידוהי
 ורזח םירחאו ,ספתנ לודגה םקלח וליאו םהיתוחפשמ
 ,ןכ-ומכ .חורבל וחילצה םידוהי 40--307כ .בוטה םנוצרמ
 איצוהל ידכ .תוחפשמה ינב תדרפה תעב םיישק ויה
 -חוכ רתויב ךרוצ שי ,םיננכותמה םיעצמאה תא לעופל
 ."'םיחטבאמו יתרטשמ םדא

 ודמ ךכל רבסהה ןתינ ובו טסוגוא שדוחל סחייתה ח"ודה
 ימרוג .הנליו וטיגמ הינוטסאל םינושארה םיחולשמה ואצי
 תא סופתלו העתפהה םרוג תא לצנל וצר ןוחטבה-תרטשמ
 תוחירבו תודגנתהל ששח ךותמ ,םינכומ יתלב הנליו ידוהי
 .םהל יופצה לע שארמ ועדי הנליו ידוהי םא ,תוינומה

 אטיל תודהי

 -- דחאה :הנליו וטיג לש ולרוג תא אופיא ועבק םימרוג ינש

 לש םתטלחה -- ינשהו ,הינוטסאל הדובע-חוכל השירדה

 יפכ ,םינזיטרפל תורובגתל םוקמו תודגנתה"ןק לסחל םינמרגה

 הנבוק תואטיג תמועל ,לשממה יניעב רייטצה הנליו וטיגש

 .הפוקת התואב רתוי "םיעמשוממ" םהיניעב וארנש ,ילוואשו

 ברע ,1944 ץיקב היה אטיל ידוהי תאושב ןורחאה בלשה

 הנליווב םידוהיה ינורחא לש םלרוג .אטילמ םינמרגה תגיסנ

 .ילוואשו הנבוקב םהיחא לרוגמ הנוש ה'ה

 ודמע ,אטילב זוכירה-תוגחמ לע םיארחאה .ס,ס-ה ימרוג ינפב

 -- תחא :אטיל תא בוזעל םהילע היה רשאכ תוביטנרטלא יתש

 הנליווב .הינמרגל םייוניפ -- הינשהו ,םוקמב םידוהיה חצר

 הגליווב ויה דועש םידוהי 2000-כ .חצרה דעב ועירכה םה

 ולציג 200--150-כ ,1944 ילויב 3--2 םימיב ראנופב ודמשוה

 ילוואשבו הנבוקב .החירב ידי-לעו "תונילמ"ב ןורחאה עגרב

 העפשוה הטלחההש חיגהל ןתינ .יוגיפ דעב הערכהה התיה

 העצוב איהו תלהובמ התיה הנליוומ םינמרגה תגיסנש הדבועהמ

 ןיטולחל הרתוכ ריעהש ינפל םידחא םימי ,ילויב 3--2-ב

 םינוממה .ס.ס-ה ימרוג .וקתונ הרובחתה-יכרדו ילויב 9--7"ב

 קוסעל וצר אלו הריהמה םתחירבל וגאד הנליווב תוגחמה לע

 תמועל .םתאיצי תא ההשמ היהש רבד ,םידוהיה םייפלא יוניפב
 םינמרגל רתוי םיחונ ויה הנבוקמו ילוואשמ הגיסנה יאנת ,תאז
 ,ךכל טרפ .יוניפה עוציבל םיעצמאו ןמז רתוי היה םתושרלו

 .ס.ס-ה ידקפמ לש םתדמע ןוגכ ,םיישיא םימרוג םגש ןכתי

 ולבקתגש תוטלחהה לע ועיפשה ,םוקמב ןוחטבה-תרטשמו

 .ילוואשבו הנבוקב בצמה תמועל הנליווב

 םוכיס

 הרבע אטילב םידוהיה יפלכ ינמרגה לשממה לש תוינידמה
 -לע בתכוה וז תוינידמב יטננימודה וקה .םיבלשו תויוחתפתה
 -סומב העבקגש יפכ ,תילאטוט הדמשה לש תיללכה המגמה ידי
 הפוקתב .ןילרבב תרזמה-יחטשל ןוירטסינימבו .ס,ס-ה תוד
 יהלש דעו ינוי ףוס ןיב ,אטילב ינמרגה שוביכה לש הנושארה
 וא עוצקמ ,ןימ ,ליג לדבה אלל תיללכ הדמשה העצוב ,1
 תלוכי ידידלע בתכוה וז הפוקתב הדמשהה בצק .הדובע-רשוכ
 ,םיאטילה םהירזוע לשו "ודגמוקצזנייא"ה תודיחי לש עוציבה
 םיפלא דע ונמש ,םינטק םיידוהי םיזוכיר .חצרה תא ועציבש
 -ירב .םייתש וא תחא "היצקא"ב ולסוח ,םידוהי לש םידחא
 הכשמתנ ,הנבוק וא הנליו ומכ ,רתוי םילודג םיידוהי םיזוכ
 ולצוג הדמשהה ךילהתל ליבקמב .םידחא םישדוח הדמשהה
 ינמרגה אבצה יכרצל רקיעב ,היפכ-תודובעל םידוהי יפלא
 םילודגה םיידוהיה םיזוכירב .םינוש םילעפמב עוצקמ-ילעבכו
 ותרישש תודסומבו םילעפמב םידבועהו ,הדמשהל גוריד עבקנ
 םינורחאה תויהל םיכירצ ויה ינמרגה לשממה תא וא אבצה תא
 לוצינו תילאטוטה הדמשהה לש הז ךילהתב .הדמשהל רותב
 לשממה ימרוגל הרווחתה ,םיידוהי הדובע"תוחוכ לש ינמז
 ,אבצה לש הקוזחתה ימרוגל רקיעבו ,אטילב ימוקמה ינמרגה
 ףא םימייוסמ םילעפמבו ,הדובעל םידוהיה לוצינ לש תויאדכה
 -בועב םפילחהל היה ןתינ אלש ,םידוהי עוצקמ"ילעבב חרכהה
 הקספוה ,הלא םימרוג לש םצחל תובקעב .םיידוהי-אל םיד
 אטילב םידחא תואטיגב םידוהיהו ,1941 יהלשב הדמשהחה
 .םייחב וראשוה



 %לל5 רול5

 לנמרגה לשממהשכ ,תוינומה תודמשה אלל הרבע 1942 תנש
 תורבגתה ,ידוהיה הדובעה-חוכ לוצינ תא הדמתהב ריבגמ
 -ולייבב םיכומסה םירוזאבו אטיל חרזמב םינזיטרפה תוליעפ

 למוקמה ינמרגה לשממה תכרעהו ,1943 תנש תליחתב היסור
 קוזיחל םרוג םיווהמ הלא םירוזאב ורתונש םידוהי יכ אטילב

 -תוגחמ לשו םינטקה תואטיגה לש םלוסיחל ואיבה ,וז תוליעפ
 -הנליו ראסימוקסטיבגה לש וטופיש חטשל ופרוצש ,הדובעה

 אל ידוהיה הדובעה-חוכ לש ותובישח .םהיבשות חצרלו ,רוזיא
 רורטב ביגהש ,ימוקמה ינמרגה ןוטלשה תוינידמ לומ ול הדמע

 לע ,םידוהיה יפלכ הריתי הרמוחבו היסולכואה ללכ יפלכ חצרו
 .תינזיטרפ תוליעפל רשק לש דשח לכ

 תואטיגה לש םלרוג תא הצרח 1943 ינויב 21-מ רלמיה תדוקפ
 לכ לוסיח תא השעמל הבייח וז הדוקפ .םהיבשותו אטילב

 -תונחמל הדובעדרשוכ ילעב םישנא תרבעהו ,אטילב תואטיגה
 לשממה .הגיר דיל יזכרמ זוכיר-הנחמלו הינוטסאב זוכיר
 -שחתה ךות ,תיקלח קר וז הדוקפ עציב "דנאלטסוא''ב ינמרגה
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 ,לילכ לסוח הנליו וטיג .םיימוקמ םילוקישו םיסרטניאב תוב
 ויבשותמ קלח .אטילב לשממה יניעב תינדרמה ותימדת לשב
 -ופב הדמשהה-תונחמל חלשנ קלחו ,היבטללו הינוטסאל חלשנ
 םתכיפהו ''טוקריסק" ךילהת ורבע ילוואשו הנבוק תואטיג .ןיל
 וראשנ םהיבשות בור ךא ,םינקזו םידלי חצר ,זוכיר-תונחמל
 אבצה ידי-לע רוזיאה רורחש ברע ,הינמרגל םייוניפל דע םוקמב

 .1944 ילויב יטייבוסה
 -לרנגה חטשב ויהש םידוהי ףלא 235--2257כ ךותמ

 ורתונ ,םינמרגה ידידלע השבכנ רשאכ ,אטיל טאיראסימוק
 ,םיפלא 3--2-כ קר יטייבוסה אבצה ידי-לע ורורחש םע רוזיאב
 דוע ויה הינמרגב זוכירה-תונחמב .תורעיב םינזיטרפ םקלחב

 הנליו ידוהימו ,ילוואשו הנבוק תונחמ ינופממ םיפלא המכ
 םתומ תא םבורב ואצמ הלא םג ךא ,הינוטסא תונחממ ונופש

 ידידלע וחצרנ וא זוכירה-תונחמב וררשש םימויאה םיאנתב
 תוינידמ .תונחמה ךותב וא יוניפה יכרדב םינמרגה םהירמוש

 .האולמב המשגוה אטילב "'יפוסה ןורתפה"



 לקנופרג .ל

 םיאטילה םע וננובשח

 א

 ולבס לע הברה ופיסוה האושה תונשב רשא םימרוגה דחא

 ,יגרטה ולרוג תא ופירחהו ,אטילב ידוהיה ץוביקה לש ותקוצמו

 לע ,יאטילה טעה ינבמ םיבר דצמ ישונא-יתלבה סחיה היה

 -מואה תולשלתשהה לש יאוול-תעפות וז התיה .ויתובכשו ויגוח

 אטיל לש התואמצע תפוקתב םידוהיהו םיאטילה יסחיב הלל

 לש הנושארה ןוטלשה-תנש תצורמב דחוימבו (1940--1919)

 .תוצעומה-תירבל החופיסו אטילב םיטייבוסה

 ןמיסב ודמע תיאמצעה אטיל לש תונושארה םינשה עברא

 הנידמב ידוהיה טועימהו יאטילה בורה ןיב "טנאטנא' ןיעמ לש

 םיסתיב "בהלה רות" לע ץקה ץיקה רחמ שיח ךא ,הריעצה

 -תירצונה הגלפמה ןוטלש ימיב דוע .םידוהיהו םיאטילה ןיב

 הזב ולסיח הלשממהו יאטילה םייסהש דבלב וז אל ,תיטרקומד

 הימונוטואה חטשב אטיל ידוהי לש םהיגשיה תא הז רחא

 -טשב םג םבצמב תרכינ העוה ןמתסהל הלחהש אלא ,תימואלה

 .םירחא םיח

 ודמעש ,םיניצק תצובק ידי-לע העצוב 1926 רבמצדב 17-ב

 ("םיקניניטיוט"ה) "םינמואל"ה לש הנטקה העיסה םע םירשקב

 ןפואב תוחפל ,היהש רטשמה םוקמב .תיאבצ הכיפה ,םייסב

 לע ןעשנש ירטירוטוא רטשמ אב ,ירטנמלרפ-יטרקומד ,ילמרופ

 ,אטיל לש יטילופה םילקאב הערל הדח הרומת הלח .אבצה

 ןמזה ךשמב .תיטסישפ הנידמ יכרד רתויו רתוי ץמאל הליחתהש

 יתטיש ךילהת לחה .םידוהיה לש םבצמב תושק רבדה עגפ

 -עתב תוילכלכה םהיתודמעמ םידוהיה לושינ לש קסופ יתלבו

 ועיגהש ,תוער תוחור .םיישפוח תועוצקמו רחסמ ,הכאלמ ,היש

 .אטילב תובשונ ולחה ,תינמואלה ןילופמו תיצאנה הינמרגמ

 .תינובירה אטיל לש התעיקש הלחה םישולשה תונש ףוסב

 : תורידאה היתונכש שולשמ תונובלעו תומולהמ הגפס איה

 -ואלה היתושגרל רומג דוגינב .תוצעומה-תירבו הינמרג ,ןילופ

 האונשה ןילופ םע םייטמולפיד םירשק רושקל אטיל הצלאנ ,םיימ

 רתוולו ,אטיל לש הריבה ריע ,הנליו תא המרעב השבבכש ,הילע

 -ןמז רובעכ .הרזחב ריעה תא לבקל ילמס ּולו והשלכ קבאמ לע

 הדפיילק לבח תא תיצאנה הינמרגל ריזחהל אטיל הצלאנ המ

 תליחתב ןילופ לש התסובת םע .הלש דיחיה למנה םע (לממ)

 תיטילופה התפיאש לוכיבכ המשגתנ ,הינשה םלועה-תמחלמ

 תא תוצעומה-תירב ידימ "הלביק" איה :אטיל לש הלודגה

 תונידמה יתש ומכ .התונובירב תושק ועגפש םיאנתב ךא ,הנליו

 אטיל םג הצלאג -- הינוטסאו היבטל -- תורחאה תויטלבה

 "םייאבצ םיסיסב" םייקתו םיקת תוצעומה-תירבש ,ךכל םיכסהל

 יבחרב טטושל ולחה םודאה-אבצה לש םילייחו םיניצק .החטש

 םייניש קורחל רצלאנש תיבשות לש םחור"תרומל ,ץראה

 םייחה לכ לע ליפאהל לחה םזינומוקה לש וליצ .תושחהלו

 .הנידמב

 ימואלה ישגרה לע ותחנוהש תונובלעהו תומולהמה ורבגש לככ

 תינידמה התואמצעש לככו ,וינכש ידיילע יאטילה םעה לש

 לש תטהולה האגשה הכלהו הרבג ןכ ,הציקל הברקתה אטיל לש

 תולשלתשהב די םהל התיה אלש תורמל ,םידוהיל םיאטילה

 תורירמ הרבטצנ םימי םתואב .םיניינעה לש תאזה תיגרטה

 ול השענש לודגה לוועה לע יאטילה םעה לש ובלב הלודג

 ערפיהל היה רשפא-יא זאד תוביסנבש ןוויכ ךא ,וינכש ידי-לע

 םימש א םיאטילה ואצמ ,םייתימאה םימשאה ןמ

 ,ןבומכ ,ויה הז םוגע דיקפתל ומיאתהש םידיחיהו םימודמ

 ,םידוחיה
 םיזוחה תא ליעפהל תוצעומה-תירב הטילחה 1940 ינויב

 ןיבל הניב ושענש ,"העפשהה ירוזא תקולח" לע םייאשחה

 ירחא ןכו הינשה םלועה-תמחלמ ץורפ ברע תיצאנה הינמרג

 תפסלו שובכלו ,(בוטולומ--פורטנביר יזוח) ןילופ לש התסובת

 אטילל ורדח 1940 ינויב 15-ב .תויטלבה תונידמה שולש תא

 רבכ ונחש תודיחיל ףסונ ,םודאה-אבצה לש םילודג תונחמ

 -יטלואה התשירד יפל .םייטייבוסה םייאבצה םיסיסבב םדוקמ

 בכרהב ,"תיממע הלשממ" אטילב המקוה הבקסומ לש תיביטמ

 -תטיש יפל "יממע םייס" רחבנו ,תוצעומה-תירב תלשממל יוצר

 העצוהש ,הדיחיו תחא םידמעומ תמישר לש תיטייבוסה תוריחבה

 -ייבוסה תונוטלשה לש םדוסימ "יאטילה הדובעה דוגיא" ידי-לע

 .הדעב עיבצהל ויה םיבייח םלוכשו ,תוריחבה עוציב "כרצל םייט

 לעכ אטיל לע זירכהל" ,דחא הפ ןבומכ ,טילחת "יממעה םייס"ה

 ןוילעה טייבוסה תא שקבלו תיטסילאיצוס תיטייבוס הקילבופר

 הרבח רותב תאזה הקילבופרה תא לבקל תוצעומה-תירב לש

 ירחא אלמל ,ןבומכ ,טילחה ןוילעה טייבוסה ."תוצעומה-תירבל

 -תירבל אטיל החעוס 1940 טסוגואב 3-בו אטיל לש "התשקב"

 .16-ה תיטסילאיצוסה תיטייבוסה הקילבופרה רותב תוצעומה

 םייחה לכ לש הייופכ היצזיטייבוס לש זרוזמ ךילהת לחה

 תועפותה לכ לע ,םייתוברתהו םיילכלכה ,םייתרבחאו ,םייטילופה

 יתלב" םישנא יפלא תאילכ ,יטילופ רורט :ךכב תוכורכה

 ספא דע םירוצע ואלץמתנ רצק ןמז ךותש ,רהוסח-יתבב "םירשכ

 טרפ ,םינותעה לכ תריגסו םינוגראו תוגלפמה לכ לוסיח ,םוקמ

 -וקו םידיקפב ץראה תפצה ,םייטסיגומוק-ורפ וא ,םייטסינומוקל

 תמאלה ,תיסורה הפשה לש התעפשה תבחרה ,םייסור םיראסימ

 .דועו דועו קשמח

 םע םידוהיה תא והיז םיאטילה לש םבור בורש ,וילאמ ןבומ

 יטילופהו ישפנה לבסה לכב םידוהיה תא ומישאהו םיטסינומוקה

 אטיל לש החופיסו תיטילופה םתואמצע ןדבא םע םתוא דקפש

 15-ה דעש ,היולגה תימשיטנאה הלומעתה .תוצעומה-תירבל

 תונוטלשה דצמ הערפהו תודגנתה םושב הלקתנ אל 1940 ילויב

 םתעדותבו םבילב קומע ךא ,קפואה ןמ םנמא המלענ ,םייאטילה

 תרווע האנש לש םירציו תושגר חותרל ולחה םיבר םיאטיל לש

 תונמדזהל ופיצ ךא הלא םירציו תושגר .םידוהיה יפלכ תטהולו

 תא הדימשמו הפיצמה ,שעגדרהמ הבלכ ,ףצק ףצשב ץרפתהל

 ורמאמ תא ,ינש ךרכ ,"אט:? תודהי" רפסב האר) הכרדב לכה

 .(אתקימע אריבל אמר ארגיאמ : לקנופרג .ל לש
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 הברחה ץנאמירטוב לש קושה רכיכב םיטטושמ ,ןבלה טרסה ידנוע ,םיאטיל םיחצרמ
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 לדניצ סירוב יארוט מ''הירב רוביג

 (ותליפנ ירחא ול קנעוה ראותה)

 םיחאה תשולש
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 תיאטילה היזיבידה ימחול - דיגמ ןבהו באה

 תררחושמה הנליווב םיחרפ לבקמ ,תיאטילה היזיבידה ילייח רוט שארב ,ץטיול ן''סר
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 יי. ל 0/1 06 7. 7/7
 לטא ותוחאל ןאק ןושרג תיאטילה היזיבידב לייחה לש ובתכמ

 םויב החמש ייוטיב ובו ידוהי רשק לש ונמוימ עטק

 (8.5.1945) תיצאנה הינמרג תעינכ



 יללכ רודמ

 לש תילטורבה הליזגה באכ תא ובאכש ,םיאטילה יפב
 לש תונוש תורוצמ תיסיפו תישפנ ולבסשו תינידמה םתואמצע

 -והיה דגנ תומשאה יתש ויה ,יטילופ רורטו היופכ היצזיטייבוס
 הובג זוחא וויה ,ידוהיה רעונה-ינב דחוימבו ,םידוהי (א :םיד

 תפוקתב תפדרנהו תילגיל-יתלבה תיטסינומוקה הגלפמב ידמל
 םידוהי וספת יטייבוסה ןוטלשה ימיב (ב ; אטיל לש התואמצע

 -ובה) .ד,וו.ק.נ-ה ללוכ ,ףעוסמה יטייבוסה ןונגנמב דבכנ םוקמ
 רורטה ישעמ לכ לע שלחש ,הצמשל עדונה (תיטילופה תשל
 .דחאכ םידוהיו םיאטיל ,לכה לע םימיא ךלהמ היהו יטילופה

 עגונה לכב .עבטמה לש ינשה דצהמ םלעתהל היה רוסא םלוא
 תיטסינומוקה הגלפמל ,תיסחי ,םיבר םידוהי לש םתוכייתשהל

 תוימשיטנאב הדחה הפרחהה יכ ,ןובשחב איבהל שי ,אטילב

 תונשב רקיעבו םירשעה תונש ףוסב אטילב תילטורבהו הסגה

 םתוקזחתהל רתויב סיסתמה םרוגה התיהש איה איה םישולשה

 ברקב רקיעב ,ידוהיה בוחרב םיינוציק-םיינלאמש חור-יכלה לש
 ,תאז םע .אטילב דיתע םוש ויגיעל האר אלש ,ידוהיה רעונה

 הגלפמה יכ ,םלוכל העודי התיהש ,הדבועהמ םלעתהל רשפא-יא

 -יצה םייחב התעפשהו דאמ הנטק התיה אטילב תיטסינומוקה

 טעמכ התיה ללכב 1940 ינויב 157ה דע םייטילופהו םיירוב

 ינפל ,הנידמה לכב ,םידוהי-אלו םידוהי ,הירבח רפסמ .תיספא

 סאזוי לש ךרעה 'ר) 700 קר היה ,ןושארה יטייבוסה שוביכה

 ךרכב ,1941--1940 "ןושארה יטייבוסה שוביכה" ,סיטייזארב

 -ולקיצנָא ּויווּוטָאיל" -- ,"םיאטילה תידפולקיצנא" לש 15-ה
 החופיסל המרג תאז הנטק הגלפמ אל ,(3571--356 'מע ,"אידפ

 -יטייבוסלו "ישפוחהו בוטה הנוצרמ" תוצעומה-תירבל אטיל לש

 -תירב ,תילטורבו הקזח דיב ,התשע תאז .הייח לכ לש היצז

 תילאירוטירט תוטשפתהל התינכות תמשגה ךות ,המצע תוצעומה

 .םודאה-אבצה יגודיכ חוכב ,יטלבה לבחה לכ שוביכו

 יפל יכ ,דוע רמאנ "םיאטילה תידפולקיצנא"ב ל"נה ךרעב
 ,סוק'צֶאינס .א ,אטילב תיטסינומוקה הגלפמה ריכזמ לש ח"ודה

 ראורבפב 5-ב הגלפמה לש תישימחה תיטסינומוקה הדיעוול
 היה ,אטילב טלש רבכ יטייבוסה רטשמהש ןמזב ,רמולכ ,1

 0.1 וויהש ,3000דכ ,הנליו ללוכ ,אטילב הגלפמה ירבח רפסמ

 75-כ ויה ,רומאה ךרעה רבחמ יפל .אטיל תייסולכואמ זוחא
 .א לש ורמאמ לע וכמתסהב עבוק אוה תאו .םידוהי םיזוחא

 .5 'מע ,("סַאוויכרַא ּויוווטָאיל") "םיאטילה ןויכרא"ב סומראג

 שוביכה ןמזב ,1942-ב אטילב ומסרופ 'ןויכרא"ה יכרכ תעברא

 ושארבש םזיבשלובהו תודהיה רקחל דרשמה ידי-לע :,ינמרגה

 יפל רואל אצוה "ןויכרא"ה .םיימשיטנא-םיאטיל המכ ודמע

 תא תיסהל התיה ותרטמו יצאנה ןוטלשה לש ותוסחבו ותמזי

 ,ומרג םידוהיהש לודגה קזגה תא חיכוהלו םידוהיה דגנ םיאטילה

 תובעותמ תולילעו תוצמשה אלמ אוה .יאטילה םעל ,לוכיבכ

 לש תקהבומה תימשיטנאה ותמגמ לשב .הלוכ תודהיה לע

 הובגה זוחאה לע סומראג לש וירבדש עובקל רתומ "ןויכרא"ח

 העיפוהש "ןויכרא"ה לש תרצוקמ האצוה לע ךמתסמ סיטייזארב .י 1

 ךרעה לע עיבצהל יאדכ ,הז רשקהב .,1952"ב תירבה-תוצראב

 יוקשיוווטָאיל יושזאמ"ב "אטיל לש תיטסינומוקה הגלפמה"

 יכ רמאנ וב ,(הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה) "הידפולקיצנָא

 תיטסינומוקה הגלפמה לש ימואלה בכרהה היה 1941 ראוניב 1-ב

 -- םידוהי ,25.1% -- םיסור ,53.3% -- םיאטיל : ןמקלדכ אטילב

 לש תויטנתואל תוירחאה .6.4% -- םירחא םימואל ינבו ,%

 .ךרעה רבחמ לע ,ןבומכ ,תלטומ הלא םינותנ
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 תפוקתב וליפא ,אטילב תיטסינומוקה הגלפמב םידוהיה לש
 יטטופיה ןפואב חיננ וליפא .טלחומ רקש םה ,יטייבוסה ןוטלשה
 -ומוק 2250-ב אוה רבודמהש רבתסמ ,ןוכג אוה (75) הז זוחאש
 ףלא 250-כ זא התנמש תידוהי היסולכוא ךותמ םידוהי םיטסינ

 זוחא 99.1-ו םיטסינומוק ויה הנמיה זוחא 0.9 קר ,רמולכ ,שיא
 ףוליס תויהל לוכי םאה ,הלא םירפסמ רואל .םיטסינומוק-אל
 -שהב אטיל ידוהי לכ תא תונוטיסב םישאהל רשאמ רתוי לודג

 לע תוירחאה תא םהילע ליטהל ,םזינומוקל הדהאב וא תוכיית
 ? םיטפש םחב תושעלו םכותמ לטובמ זוחא לש וישעמ וא ויתועד

 םנויסנל תופיחדב קוקז היה שדחה יטסינומוקה רטשמה
 ,ךכ םושמו ,תידוהיה היצנגילטניאה ישנא לש םהיתונורשכו

 ןונגנמב רשאכ תיאמצעה אטילב ררשש בצמל רומג דוגינב
 ןוטלשה תנשב ולבקתנ ,דחא ידוהי ףא טעמכ היה אל יתלשממה

 -ממה תודסומב רכינ רפסמב םידוהי םיטייבוסה לש ןושארה
 יטייבוסה ןוטלשב יכ ,ןייצל שי ןכ יפ לע ףא .םינושה םייתלש

 -ממה חתפמה-תודמע תריסמל הרורב המגמ השגרוה אטילב
 -אפו יטסינומוק-יטנא רבע ילעב וליפא ,םיאטיל ידיל תויתלש
 ."ידוהי" יפוא שדחה רטשמל תוושל אלש ידכ ,קהבומ יטסיש
 -ורפה הלשממב םיטפשמה-דרשש ,ןייצל יאדכ המגוד רותב

 ינויב 15-ה רחאל דימ הבקסוממ הדוקפ יפל המקוהש תיטייבוס

 המקוחש םירסימוקה תצעומב םיטפשמה-רסימוק ןכו ,0
 םדוקש יאטיל היה ,תוצעומה-תירבל החופיס רחאל אטילב

 אוהו ,יולג ימשיטנא םגו ינוציק טסישאפו "טסיראמדלאוו" היה

 רכינ ללכב .השדחה הלשממה ןונגנמבו תרמצב דיחי היה אל

 םידוהיב ןומא םינתונ אטילב םישדחה תונוטלשה ןיאש ,היה

 .תוימואלו תוינגרוב-ריעז תויטנ ילעבכ םהילא םיסחייתמו

 םידוהיה וספת וליאכש ,םיבר םיאטיל לש תורזוחה םהיתונעט

 הנקב ולע אל ,תיטייבוסה אטילב תוהובגה תורשמה לכ תא

 תורשמ ןבורב ויה םידוהי וספתש תורשמה .תודבועה םע דחא
 ,םיאטילה ידיב אקווד ויה תוהובגה תורשמה בור .תוילוש

 םיראסימוק ודמע םלוכ לעמ .םיטסינומוק-אלו םיטסינומוק

 םהיניב ,אטיל יבשות תובבר תיילגה עוציב לע םיחצנמה .םיסור

 טעמכ ויה ,תוצעומה-תירבב םיחדינ תומוקמל ?,םידוהי הברה
 .םידוהי-אל םלוכ

 םתוא םיאטילה לש םמעזו םחור-תרומ תא וררוע רקיעב

 ךא .ידמל בר היה םרפסמש  ,.ד,וו.ק.נ-ב ותריש רשא םידוהיה

 ודגנתהו ידוהיה םעהמ םישולת ויה וללה םידוהיה םידבועה לכ

 .תויתדהו תוינחורה ,תוימואלה ויתוהימכו ויתופיאש לכל תופירח

 -ילשכ םתייאר וא ,אטילב ידוהיה רוביצה םע הלא לש םייוהיז
 .םהומכ ןיאמ תועשרו תוטש אלא םניא ,ויח

 -להה יקוח ידי-לע תושק ועגפנש םינושארה ויה אטיל ידוהי

 ילכלכה הנבמה לשב תאזו ,קשמה תוכרעמ לכ דודישו המא
 ,ומאלוהש םייתיישעתה םילעפמה 986 ךותמ .םהלש דחוימה

 םילעפמה 1593 ךותמו ,תידוהי תולעבב (57%) 560"כ ויה

 ןכ .םידוהי לש ויה (83%) 1320-מ תוחפ אל -- םיירחסמה

 'ר) תונודקפה תעקפהו םיקנבה תמאלה ידי-לע םידוהיה ועגפנ

 תאו "הקיאדוי הידפולקיצנא"ה לש 11 ךרכב "אטיל" ךרעה תא

 תידפולקיצנא" לש 15 ךרכב "ןושארה יטייבוסה שוביכה'" ךרעה
 -אלה המדאה-תוקלח ילעב םירכיאה לש םבצמ .("םיאטילה

 ר"ד לש ורמאמ תא "אטיל תודהי" רפסה לש ינשה ךרכב 'ר 2
 .אטילב ידוהיה םויקל הנורחאה הנשה : זיוהנירג .ש
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 עגפנ אלש טעמכ ,יאטילה םעה לש ובור בור ויהש ,תולודג

 וקיפסה אל 1941 ץיק דעש רחאמ ,םישדחה םירדסה ידי-לע

 תואלקחה לש היצזיביטקלוקה תא עצבל םייטייבוסה תונוטלשה

 םייתדהו םיינחורה ,םייתרבחה ,םיירוביצה םייחה יסופד .אטילב

 .םיאטילה לש הלא רשאמ רתוי הברה וסרהנ ,םידוהיה לש

 ןיב .םיאטילה רשאמ תוחפ אל םידוהיה ולבס יטילופה רוהיטהמ

 -לשה וקיפסה םתואש ,"םינמאנ יתלב"ה הלעמו שיא ףלא 0

 ןיב המחלמה ץורפ ברע אטילמ תולגהל םייטייבוסה תונוט

 ןיב םג *.םידוהי 7000-כ תוחפל ויה ,תוצעומה-תירבו הינמרג

 וצר אל הז לכ תא .םיטעמ אל םידוהי ויה םייטילופה םירוצעה

 -טסינומוקל חולסל םילגוסמ ויהש המ .ןיבהלו תוארל םיאטילה

 תא .ידוהי טסיגומוקל חולסל ןפוא םושב וצר אל -- יאטיל

 -ישגר ינשו ,ידוהיכ ןהו טסינומוקכ ןה ואנש ידוהיה טסינומוקה

 .םהלש הלפכמ םפוריצב וויה הלא האנש

 לש האנשה ישגר תא קימעה רשא ,רבד דוע ףסונ הלא לכל

 ייח לש תויגרטה ייוליגמ דחא וב היהשו םידוהיל םיאטילה

 ,וייוליגו ויתועפות לכ לע ,יטייבוסה רטשמה .הלוגב םידוהיה

 האנשו תורירמ םיאטילה בלב ררוע ,םויל םוימ וכלהו ורימחהש

 רשאכ ,תרשואמה העשל םייניע ןוילכב ופיצ םה .ויפלכ הזע

 .םהילע אונשה שוביכה-רטשממ הלואגה תא "והשימ" םהל איבי

 קר תויהל היה לוכי הז "והשימ" ,זאד תיטילופה היצלטסנוקב

 םיימשרה םייתודידיה םיסחיה תורמלש םג המ ,ישילשה ךיירה

 וברתנ ,תוצעומה-תירבו תיצאנה הינמרג ןיב םהה םימיב וררשש

 -כמהו תענמנ-יתלבה תושגנתהה אובת בורקבש םינמיסה וכלהו

 .םיקנעה ינש ןיב תער
 תיגארט תוריהבב שארמ אטיל ידוהי זא וזח תאז תמועל

 אטיל רובעת םא ,םהינפל חתפיי רשא טויסה תא הדערו ליחבו

 יטסיגומוקה רטשמב םהייח ,םנמא .םיצאנה ידיל םיטייבוסה ידימ

 ,תחאכ תישפנו תירמוח ,הקוצמ םהל םרג אוהו דאמ םישק ויה

 -יטנאה םג םלוא .םיאטילל רשאמ רתוי וליפאו תוחפ אל

 ינויחה סרטניאהש ,עדי םידוהיה ברקב רתויב ינוציקה טסינומוק

 םיבייחמ ולש יסיפה םויקה תלאשו אטילב ידוהיה ץוביקה לש

 םוהת הרצונ ךכו .אטילמ וקלוסי אלו וקלתסי אל םיטייבוסהש

 -ילה לש תיטילופה היצטניירואב הקומע תיגארט
 המעו םויל םוימ הכלהו הבחרתנ תאז םוהת .םידוהיהו םיאט

 יולגב רבדל ולחה םיאטיל .םידוהיל לובג אלל האנשה הרבג

 ."לכה לע םידוהיהמ וערפיי וב םויח בורק'ש

 1940 ינויב םודאה-אבצה ידי-לע אטיל לש התסיפת םע

 טלמיהל םיאטיל םייגמואלו םיימואל םיליעפ רפסמ וחילצה

 הארנכ ,ןילרבב ומיקה םה 1940 רבמבונב 17-ב .הינמרגל

 -ילה םיטסיביטקאה תיזח" תא ,םייצאנה תונוטלשה תכימתב

 "רפמה לכ ופתתשה "תיזח'ב .(1.4/ תובית ישארב) "םייאט

 שארב .םיטסינומוקלו םיטרקומד-לאיצוסל טרפ ,תויאטילה תוגל
 .התואמצע תפוקתב אטילב םש-ילעב ויהש םישנא ודמע "תיזח"'ה

 לש ןורחאה הריצ ,הפריקש .ק היה "תיזח"ב רתויב היחה חורה

 יאת אטילב ומקוה ליבקמב .תיצאנה הינמרגב תיאמצעה אטיל

 "'םיטסיביטקא"ה ולחה 1941 ביבאב .תרתחמב ולעפש "תיזח''ה

 ."םינזיטרפ" םהידי-לע ונּוכש ,אטילב תונייוזמ תוצובק ןגראל

 תוצעומה-תירב תא בורקב ףוקתי "ישילשה ךיירה' יכ ופיצ םה

 םתמגמ .אטיל ידוהימ ערפיהלו ןוטלשה תא סופתל וננוכתהו

 .ריביסב םילוגו םיריסא : ןיול בד לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר 33

 אטיל תודהי

 םיזורכב בטיה השגדוה אטילב ידוהיה בושיה תא תיסיפ לסחל

 "םייאטילה םיטסיביטקאה לש הלומעתה זכרמ"ב היה םרוקמש

 + :רתיה ןיב רמאנ ,1941 סראמב 16 םוימ ,דחא זורכב .ןילרבב

 עסמה ליחתישכ .הבורק אטיל לש הרורחש תעש.

 .תרחא ךרדב וא וידרב דימ ךכ לע םכל ועידוי ,ברעמהמ

 ,םירעב תוימוקמ תודירמ ץורפל תובייח עגר ותואב

 סופתל םכילעו ,תדבעושמה אטיל לש םירפכבו תורייעב

 םיימוקמה םיטסינומוקה תא דימ רוסאל שי .ןוטלשה תא

 קר חלסנ םידגובל .אטילב םירחאה םידגובה לכ תאו

 תוחפל ולסיח יכ תואדווב וחיכוי םא

 עידוהל םכילע ...(.ג .ל ,ילש השגדהה) דחא ידוהי

 םהמ דחא לכ ,ןכל .ץרחנ םלרוגש ,םידוהיל וישכע רבכ

 אלש ידכ ,אטילמ רהמ אנ קלתסי ,תאז תושעל לוכיה
 תא ושפית תילרוגה העשב .םירתוימ תונברקב ךרוצ היהי

 ...דוביאל רבד ךלי לבל ,םכידיל םשוכר

 -כואה יפלכ םיאטילה ברקב הררשש הריוואה התיה תאזכ

 1941 ינויב 22-ה לש תומדקומה תועשב רשאכ ,תידוהיה היסול

 יצאנה אבצה ירוטו תוצעומה-תירב לע תינמרגה הפקתהה הלחה

 .אטיל לש החטשל ושלפ
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 וידר ךרד המסרופ 1941 ינויב 22-ה לש םיירהצה תועשב

 "וכש רסמנ הב ,תוצעומה-תירב תלשממ םעטמ העדוה הנבוק

 תוצעומה-תירב תא ופקת תיצאנה הינמרג לש םינייוזמה היתוח

 לש זרוזמ יוניפ לחה .תונידמה יתש ןיב םייק המחלמ-בצמ יכו

 הגיסנב היה םודאה-אבצה .אטילב יטייבוסה ןוטלשה תודסומ לכ

 .תלהובמ
 וזב "םיטסיביטקאה תיזח" לש שדח זורכ עיפוה םוי ותואב

 5 :ןושלה
 ,םיאטיל תויחאו םיחא
 .םידוהיה םע יפוסה ןובשחה תעש העיגה

 אלא ,יקיבשלובה דובעישהמ דבלב אל ררחושת אטיל
 םיטסיביטקאה תיזח ,םידוהיה לש םינשה-בר לועהמ םג

 -ילה המואה לכ םשב תיגיגח הזב הריהצמ םייאטילה

 : תיאט

 הנשיה טלקמה תוכז תיפוסו לילכ תלטובמ הזב 41
 .לודגה סאטואטיו ימיב אטילב םידוהיל הנתינש

 הזב תנתינ ,ללכה ןמ אצוי אלל ,אטיל ידוהי לכל .2

 .אטיל תמדא תא יוחיד אלל בוזעל הרהזא תדוקפ

 ןכו אטילב הדיגבב דחוימב ונייטצה רשא םידוהיה לכ 3

 -ילה ונמע ינב דגנ לווע-ישעמבו םייוניעבו תופידרב
 םא .םהל עיגמה שנועה תא ולבקיו ןידל ודמעוי ,םייאט

 -ייל ,סילַאד | ,"היווּוטָאיל סָאנידושז סֶאניסַאמ" ץבוקה תא 'ר 4

 קלח ,("אטילב ינומה חבט") 1965 ,סוינליו ,'סוטנימ' אלקיד

 | : 29 'סמ ךמסמ ,49 'מע ,ןושאר

 -ףותיש ןיב : תימשנ הרש לש הרמאמ יפל -- תירבעל םוגרתה

 ךותמ סיפדת ,אטילב ינמרגה שוביכה תודלותל ,ירמל הלועפ

 ימחול תיב ,'א ףסאמ ,הינש הרדס ,"דרמה"ו האושה רקחל םיפד

 : ןלהל) דרמהו האושה תשרומל ןוסלנצק קחצי ש"ע תואטיגה

 .(תימשנ

 לש הרמאמ יפל : תירבעל םוגרתה .50 'מע ,30 'סמ ךמסמ ,םש 5

 .תימשנ



 ילל5 רודמ

 אטיל לש התייחתו תילרוגה ןובשחה תעשב יכ ררבתי

 ,רתסב חורבל ,דחוימ ןפואב םימשאה ,םידוהי םיסנמ
 ידכ ,םיעצמאב זוחאל איה םירשי םיאטיל לש םתבוח

 .שנועה תא עצבל םג ךרוצה תעשבו הלא םידוהי רוצעל
 תיאטילה המואה תוחוכמ ןּוכית תשדוחמה אטיל תנידמ
 זעי םהמ והשימ םא .הנובתבו שגרב ,הדובעב ,המצע

 ,והשלכ טלקמ תאז לכב אצמיי השדחה אטילב יכ ,תווקל

 אלל אוהש ,םידוהיל וננידדקספ תא םויה רבכ תעדל וילע

 הגייהת אל שדחמ ןוכיתש אטילב :יוניש

 ןהשלכ םויק תויורשפאו חרזא תויוכז
 רבעה תואיגש תא ןקתנ הזב .דחא ידוהיל וליפא

 דיתעל םינתיא תודוסי ונוכיי ךכ .םידוהיה תוזבנ תאו

 .יראה ונמע לש הריצילו רשואמ

 םעה לש שפוחה ןעמל ןוחצנלו המחלמל ןגוכתנ ונלוכ

 תגידמ ןעמל ,תיאטילה חמואה לש הרוהיט ןעמל ,יאטילה

 תושגדהה) .רשואמו ריהב דיתע ןעמל ,תיאמצע אטיל

 .(.ג .ל לש
 .יטייבוס ןוטלש הנבוקב דוע היה אל ,ינויב 23-ב ,תרחמל

 ,סינולופארפ .ל הנבוק וידרב זירכה םוי ותוא לש רקובה תועשב

 ןוטלשה לע ץקה ץיקה יכ ,"םיטסיביטקאה תיזח"  ישארמ

 הלשממ" המקוה ןכו התואמצע המקוה בוש יכ ,אטילב יטייבוסה

 הנמתג סינולופארפ .ל .הפריקש .ק לש ותושארב "תינמז תיאטיל

 -ממה שאר" .הלשממה דיל "םיטסיביטקאה תיזח" לש הגיצג

 ,ןילרבב זא ויה סיטיפיקס .ר "ץוחה רש" ןכו הפריקש .ק "הלש

 המויק תפוקתב .אטילל רוזחל םהל ושרה אל םינמרגה ךא

 'פורפה הלכשהה-רש "הלשממ"ה שארב השעמל דמע רצקה

 הבכרוה אל "תינמזה הלשממה" יכ םא .סוי'ציוואיזארבמא .י

 היה רשפא-יא םג זאד תוביסנבו ,יתקוחת-יטרקומד ןפואב

 בור תא הגציי איהש ,רמול ןתינ ,הבכרוהשמ תרחא הביכרהל

 .םינושה וימרז לע יאטילה רוביצה לש ובור

 ,רשנמב היסולכואל "תינמזה הלשממה" התנפ התמקה רחאל

 הקומעה התדותו הלודגה התצרעה תא ,רתיה ןיב ,העיבה וב

 אטיל רורחש לע יצאנה אבצלו ,רלטיה ףלודא ,"ררהיפ"ל

 "תינמזה הלשממה"ש ,רשנמב רמאנ ןכ .תיטייבוסה תוצירעהמ

 סיסב רצוי הז רבדו רלטיה לש תימלועה ותוחילשב הריכמ

 -צעה אטיל ןיבל הרידאה הינמרג ןיב ידדה הלועפ ףותישל

 ,יטייבוסה ןוטלשה תנש ,אטיל לע הרבעש השקה הנשהש ; תיאמ

 ילעב םיאטילה -- יאטילה םעל םינמאנה םה ימ החיכוה

 רמאנ דועו ; יטנגילטניאה רעונהו םילעופה ,םייאלקחה םיקשמה

 -לאנויצנה ותוחילש תא םייקמ ץימאה ינמרגה אבצהש ,רשנמב

 -ילה םינזיטרפ"ל התיה הנווכה) ונירובגו חרזמב תיטסילאיצוס

 ליבשב תומל הז אבצ םע דחי הלא םימיב םידעוצ (<"םיאט

 .תדלומה

 עמתשה ,אטילל םינמאנה תא הנמש ,רשנמבש "ןה'"'ה ךותמ
 .יאטילה םעל םינמאנ םניא םידוהיהש ,רמולכ ,"אל"'ה רורב

 -יטקאה תיזח" יזורכבש םיטובה םירבדה ןכו ,הַז קד אל זמר

 ותואב .םינווכמ ויה םהילאש הלא ידי-לע בטיה ונבוה ,"םיטסיב

 לנולוקה הנבוק וידרב םימעפ המכ זירכה ,ינויב 23-ה ,םוי

 -בתכב "אטיל לש יצאנה שוביכה" סאנוי'זארג .א לש ורמאמ 'ר | 6
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 יאבצה הדקפמל "תינמזה הלשממה"' ידידלע הנּומש ,סילאיבוב .י
 לע םירוי םידוהיה יכ ,לוכיבכ ,עבקנו תויהש ,הנבוק ריעה לש

 האמ וריי גרהייש ינמרג לייח לכ לע ירה ,סנכנה ינמרגה אבצה
 .םידוחי

 -ייוזמה תוחוכה לש הטמ "תינמזה הלשממה" המיקה הרהמ דע

 .הנידמה יניינע לוהינל שדח יביטרטסינימדא ןונגנמ ןכו םינ
 יאשונו הרטשמ ישאר ,םירע ישאר ,תוזוחמ ישאר התנימ איה

 טפשמה-יתב לש שאר-יבשוי ןכו ,תורחא תוילהנימ תורשמ

 לטבל ידכ ,תוארוהו תודוקפ תרוש האיצוה םג איה .םיטפושו
 .יטייבוסח ןוטלשה תנשב העצובש היצזיטייבוסה תורוצ לכ תא

 התארשה תא הבאשש ,"תינמזה הלשממה" לש יטילופה היפוא

 הלעמל רורב היה ,םזילאיצוס-לאנויצנה לש תינעזגה תינכתהמ

 רקיעבו ,הישעממ םג אלא ,היתורהצה-הירבדמ קר אל ,קפס לכמ

 -ממה" לש ןתאירקל ונענש ,"םיאטילה םינזיטרפה" ישעממ

 חוככ םמצע תא ודימעהו "םיטסיביטקאה תיזח" לשו "הלש

 הנוצר תא ןיבהל לק היה ."הלשממ"ה לש התושרל ןייוזמ
 דרמ "תולועפ להנל .א :"הלשממ"ה לש (הלופכה התמישמו)

 םרטב דוע אטילמ םיטייבוסה תא שרגלו יטייבוסה ןוטלשה דגנ

 יפואה תא םישעמב שיחמהל .ב ;אטילל ינמרגה אבצה סנכיי

 ,םינמרגל חיכוהל ידכ ,שדחה יאטילה ןוטלשה לש יבופידויה

 תניחבמ קר אל םיצאנל םינמאנ םיפתוש םה םיאטילהש

 אלא ,תוצעומה-תירבלו םזינגומוקל םתונייוע

 וא העידי-יא ךותמ .םידוהיה יפלכ םתאנש תניחבמ םג
 עיפשי הז לכש םמצע תא םיאטילה ולשה ,תיטילופ תואר רצוקמ
 ריכהלו אטיל לש התואמצע שודיחל םיכסהל םינמרגה לע

 ."תינמזה הלשממ"ב

 תובבר ונענ הלשממה רשנמלו "םיטסיביטקאה תיזח" תאירקל

 להנל ידכ ,"םיאטילה םינזיטרפה" תורושל ובדנתהו + םיאטיל

 -וטס הלא ויה םבורב .םייטייבוסה תונוטלשה דגנ ןייוזמ דרמ

 ,םידיקפ ,םילעופ ,םירכיא ,םיינוכית רפס-יתב ידימלתו םיטנד

 וילּואש" ירבח ןכו ,רבעשל תיאטילח תשלובהו הרטשמה ישנא

 ,אבצ-יומד ,יטוירטפ ןוגרא ,("םיעלקה תדוגא") "ָאגנויִאס

 %.תיאמצעה אטילב

 ףלא 1007מ הלעמל לש רפסמב וליפא םיבקונ םייאטיל תורוקמ 7

 ורפס יפל) 40007-כ דרמה ןמזב וגרהנ הלא תורוקמ יפל ,שיא

 םינזיטרפ (2000 קר -- ןלהל דוע רבודי וילע ,סיקיטשאר לש

 -טילה םינזיטרפה" ונוכ םעה יפב .םהמ 8000"כ ועצפנו םיאטיל

 םיטרסה ידנוע" ,"רזע-תרטשמ" ,"םיטסיביטקא" םשב םג "םיא

 םמש .םהילוורש לע ויהש םינבלה םיטרסה ללגב -- "םינבלה

 וברַאד ויניטוַאט") "תימואלה הדובעה רמשמ" : היה ימשרה

 : םיארקנ םה רפסב םירחא תומוקמב ןכו הז רמאמב .("ַאגואספַא

 לידבהל תנמ לע ,תולופכ תואכרמב ,"םיאטילה םינזיטרפה"

 1942 ףוסמ לחה ומחלנש םייטייבוסה-םינזיטרפה ןיבל םהיניב

 -יבשו תיזחה ירוחאמ הלבח-ישעמ עוציב ידי-לע םינמרגה דגנ

 םינזיטרפה" ןיב ןיא .תואטיגהמ וטלמנש םידוהי םג ויה םהינ

 םייתימא םינזיטרפ ןיבל -- םמצעל וארק ךכש -- "םיאטילה

 .םולכ אלו

 ךותל יאטילה אבצה בלוש תוצעומה-תירבל אטיל לש החופיס םע 8

 סופרוקה : םשב התנוכש הדיחי רותב תוצעומה-תירב לש האבצ

 םודאה-אבצה לש תלהובמה הגיסנה םע .ילאירוטירטה 29זה

 -תירב יככותל אטילמ הזה סופרוקה םג הנופ ,המחלמה ץורפב

 המוחתב וראשנו וקמחתה וילייחמו ויניצקמ םיבר לבא ,תוצעומה

 "םיאטילה םינזיטרפה" לש תודיחיל ופרטצה םבור .אטיל לש

 .(6 םיילושדתרעהב טטוצש סאנוי'זארג .א לש ורמאמ 'ר)
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 תורחא תוצראו תירבה-תוצראב םיאטילה םירגהמה יגיהנמ

 לש ןייוזמה דרמה ןמ האצותכש ,ראפתהל םיכישממו ,וראפתה

 דוע אטילמ יטייבוסה ןוטלשה קלוס "םיאטילה םינזיטרפהי"

 לוכי "דרמ"הש ןובשחב תחקל םא .ינמרגה אבצה סנכנ םרטב

 םימי ךותשו 1941 ינויב 23-ב קר ליחתהל ,ללכב םא ,היה

 שיש הארנ ,םינמרגה ידיב אטיל לש החטש לכ היה םירופס

 ידממ לש רומאה רואתהמ הנטק אל הדימב גייתסהל םוקמ
 "םיאטילה םינזיטרפה"ש קיסהל ןיא ,ךדיאמ .ויתואצותו דרמה

 הלועפה םג ילוא ,םהמ םיבר תלועפ ןכש ,השעמ ספאב ובשי

 -דתשמ םייאטיל םיטסיצילבופו םיגיהנמש חטשב התיה ,תירקיעה
 ןה -- םידוהיה לש תירזכא הדמשהב ,ונייה ,ושטשטל םיל

 ישנא םע קודה הלועפ-ףותישב ןהו תימצע המזויו הלועפב

 תויאטיל תוגולפ ונגרוא וז הרטמל .תינמרגה "עצבמה תבצוע"'

 םהייח ושענ םיטעמ םימי ךות .("יירוב יגניטאפיא") תודחוימ

 (הנליו לבח ידוהי תוברל) אטיל ידוהי ןוילימ עבר לש םשוכרו

 "םיאטילה םינזיטרפה" וכרע םיבר תומוקמב .רתוה םמדו רקפה

 ,תוירזכאו תוללעתה ישעמ תוּולמ ,םידוהיב םד-תובוקע תוערפ

 םינמרגהש ינפל דוע יאטילה םעה לש "ומעז" תא םהילע וכפשו

 .תומוקמה םתואל ועיגה

 םינזיטרפה" וכרע הנבוקל ינמרגה אבצה לש ותסינכ תרחמל

 שיא ,סיטיימילק יאטילה יאנותעה לש ותגהנהב ,"םיאטילה

 ,הקדובאלסב םידוהי 800 לש ארונ חבט ,"םיטסיביטקאה תיזח"'
 -יתב ולליח םג םה .םירחא תומוקמב םגו ,הנבוק ריעה רברפ
 תובכל םיאבכל ורשפיא אלו םידוהי לש םיתב שאב ולעה ,תסנכ

 .תוקילדה תא
 60-כ תחיצרב םג התיה "םיאטילה םינזיטרפה'" לש םדי

 תיאטילה הרבחה לש ךסומב ,םייטסידס םייוניע ךות ,םידוהי

 "םינזיטרפ"ה הנבוקב ופטח ינויב 24-המ לחה ."סוקוטָאיל"

 םידוהי םיפלא תרשעכ ,הלעמו םימי עובש ךשמב ,םיאטילה
 -יתלב תוכמ ידכ ךות ,ךכ-רחא ולבוהש ,(םידליו םישנ ,םירבג)

 ונוע םש .רבעשל הנבוק רצבמ לש יעיבשה-טרופל ,תוקסופ

 .תוומל םירבגה לכ ורונ םימי המכ רובעכו תושק
 "םיאטילה םינזיטרפה" ופטח ,רקוב תועשב ,טסוגואב 7"ב

 םוליבוהו םידוהי םירבג 1200-כ ,םינמרגה תדוקפ יפל ,הנבוקב
 םג .ורונו םימי המכ רחאל ואצוה םלוכ טעמכ .רחוסה-תיבל
 ,םידוהי יפלא "םיאטילה םינזיטרפה" ופטח ילוואשבו הנליווב

 .וחצרנ םשו הדמשה תומוקמל םהידי-לע ואבוהש

 "םיאטילה םינזיטרפה" לש וללה םימדה-ישעמ לכ םלוא

 תא םיאיפקמו תורעשה תא םירמסמה ,םהישעמ תמועל םיריווחמ
 -ורייעו אטיל ירע (200-כ) ראשב ןגמה-ירסח םידוהיה דגנ ,םדה
 ליעפה םעויסב םינמרגה ידי-לע ,םידוהיה ודמשוה םש ,הית

 ףא טעמכ םהמ ראשנ אלו לילכ ,"םיאטילה םינזיטרפה" לש

 .(תורייעה ידוהי תדמשה :רודמה תא 'ר) טילפו דירש

 תופיאשל הרומג הלילשב םינמרגה וסחייתה ןושארה םויה ןמ
 תא ומירחה םה .תיתכלממה םתואמצע תא תויחהל םיאטילה

 יאשונ ינשל טרפ ,הלועפ המע ופתיש אלו 'תינמזה הלשממה"
 -וקח הנבוק לש יאבצה דקפמה :התנימ "הלשממ'הש תורשמ
 תאזו -- סאקסּוַאי'צלאפ הנבוק תייריע שארו ,סילאיבוב לנול
 ייררהיפי'ל "הלשממ''ה לש התופנחתהו התצרעה ירבד תורמל
 .םיצאנלו

 ושרדו "הלשממ"ה תלועפל ולכיש לככ ועירפה םינמרגה

 רשאכ .אטילב ינמרגה יחרזאה ןוטלשל ץעיימ ףוגל ךפהיל הנממ

 אטיל תודהי

 םינמרגה התוא ולסיח ,תאזה השירדה תא "הלשממ"ה ירבח וחד

 ,םייאטיל "םיילרנג םיצעוי" העשת ונימו 1941 טסוגואב 5-ב

 -ליבוק .פ ,םהמ דחאש םגה ,יביטקלוק-יזכרמ ףוג רותב אל ךא

 -ץעוי לש ראותה תא לביק ,רבעשל אטיל אבצ לרנג ,סאנוי

 הקלחמ להנמל ףופכ היה יאטיל ילרנג-ץעוי לכ .ןושאר ילרנג

 -לרנגה דמע ושארבש ,ינמרגה יחרזאה ןוטלשה לש תמייוסמ

 לוכי אל הקלחמה להנמ לש ותמכסה ילבו ,ןלטנר רסימוק

 .רבד תושעל

 בכרומ היהש ,םידבוע ןונגנמ דמע ילרנג-ץעוי לכ לש ותושרל

 .תיאטיל תילילפ-הרטשמו ןוחטב-תרטשמ םג ויה .םיאטילמ ולוכ

 דמע םהמ דחא לכש -- םיאטילה םיילרנגה םיצעויה לולכמ

 "נמה ישנא םע דחי -- תדחוימ תיביטרטסינימדא תושר שארב

 סווּוטָאיל") "יאמצעה יאטילה ןוטלשה" תא וויה םהלש ןונג

 -ןוטלש ידיב תרש-ילכ היה השעמלש ,לוכיבכ ("ַאדלַאוויווַאס

 לכ אלימ יאטילה "גנילזיווק"ה דיקפת תא .ינמרגה שוביכה

 שאר ותויהב רשא ,סאנויליבוק .פ ,ןושארה ילרנגה ץעויה תעה

 ריזחהלו ודגנ הכיפה ךורעל הסינ הנוטאמס ימיב יאבצה-הטמה

 םשוהו ותרשממ חדוה ,לשכנ ךא ,סאראמדלוו תא ןוטלשל

 .רסאמב

 הלשממה" לוסיח ינפל רצק ןמז רמולכ ,1941 ילוי ףוסב

 -טילה םינזיטרפה" תא םקשנמ קרפל םינמרגה ולחה ,''תינמזה
 ובכרוהש ,םייאטיל םייתרטשמ םינוילטב ומקוה םמוקמב ."םיא

 ותרישש ,הלאכ םינוילטב 20 ויה 1942  טסוגואב .םיבדנתממ
 .םיארוטו םילמס ,םיניצק -- שיא םיפלא תנומשמ הלעמל םהב

 -לטבה ידקפמ ."םיאטילה םינזיטרפה" םע םדוק ונמינ םהמ םיבר
 לע ןוילעה דוקיפה ךא ,רבעשל יאטילה אבצה יניצק ויה םינוי
 -ילה םינזיטרפה" ומכ .ינמרג הרטשמ-ןיצק ידיב היה םינוילטבה
 םידוהיה תדמשה עוציבב םינוילטבה ישנא םג וקסעוה "םיאט
 -והב ,תואטיגה לע תיתרטשמ הרימשב ןכו ,תונוש "תויצקא"ב
 חוקיפב ,תואטיגל םתרזחהו היפכ-תודובעל תואטיגה ידוהי תלב
 -יכרצמ ץוחבמ וטיגל וסינכי לבל ,תואטיגה ירוצע לע רּומח

 םהב וללעתה ,םידוהיב ושגנ םה ולא תולועפב םג .המודכו ןוזמ
 לש םבור ודמשוהש רחאל .הבר תוירזכאב םהיפלכ וגהנתהו
 -שמה םינוילטבל "הדובע" קיפסמ דוע התיה אלו אטיל ידוהי

 ןילופל ,היסורוליבל םהמ המכ םינמרגה וחלש ,םיאטילה םייתרט
 תוינמרגה "תודנמוק-ץאזנייא"ל ופרוצ םה .םירחא תומוקמלו
 -והי וחצר דחיו ,םש ולעפש ("ןפורג-ץאזנייא"ה לש תוגולפ)

 ונייטצה םינוילטבה ישנא .םיטייבוס-םינזיטרפו םיטסינומוק ,םיד
 םידיקפ לש םתדילס תא וליפא וררועש ידכ דע םתוירזכאב
 ראסימוק-סטיבאגה ,לשמל .םישובכה םירוזאב םיהובג םייצאנ

 היצקאה תא וראתב ,לראק ,(היסורוליב) קצולס לש ינמרגה

 םיאולימה-תרטשמ לש 11 'סמ ןוילטב ידי-לע וז ריעב העצובש

 -יפב ,12(2) תיאטילה הרטשמה ןוילטב ףרוצ וילאש ,תינמרגה
 תיזחי ישארמ) סוי'צוואילופמיא רבעשל יאטילה ןיצקה לש ודוק

 ועציבש דושה-ישעמו םתוירזכא לע ןנולתה ,("םיטסיביטקאה
 ינא" :הלא םילמב םייס וחוויד תא .יאטילה ןוילטבה ישנא
 טלחהב דיתעב ינורטיפ :תחאה יתשקב ירחא אלמל שקבמ
 דגנתמ ונניאש ,ובתכמב שיגדמ אוה ."הזה יתרטשמה ןוילטבהמ
 תררועמה ,היצקאה עוציב תרוצ לע החומ אלא ,םידוהיה תדמשהל

 .תימוקמה תיסורולייבה היסולכואה ברקב םיינמרג-יטנא תושגר
 ,ןטסורוק ,דארגובוריקב םג חצרב וקסע םייאטיל םינוילטב



 יללכ רודמ

 םיבצומ ויה םה .ןילבולו ץיבונארב ,ונילאטס ,בוקספ ,קסנימ
 תדמשהב ופתתשהו קנאדיאמו הקנילברטב הדמשהה תונחמב
 9.השראו וטיג

 -תגולפ ידי-לע ועצובש תוינומהה תוחיצרה ידממ ויה המ

 ללוכ) אטילב הלעפש (8 עצבמה-תבצועמ קלח) 3 'סמ עצבמה
 תונברקמ המכ + היתולובגל ץוחמ םג םייוסמ קלחבו (הנליו לבח

 לש םקלח היה המ +? םידוהי-אל המכו םידוהי ויה ולא תוחיצר

 ,םייאטילה םינוילטבה ישנא םע דחי ,"םיאטילה םינזיטרפה"

 -ולכ ולא תולאשל עגונה לכב םיפלאמ םינותנ + ולא תוחיצרב

 תוגושארה םינשה יתש ךשמב דמעש ימ לש טרופמה ח"'ודב םיל
 -נאטש .ס.סה ,אטילב ופאטשיגה שארב ינמרגה שוביכה לש
 .3 'סמ עצבמה-תגולפ לע דקפ םג אוהו ,רגי ררהיפנטראד

 4-המ הפוקתה תא ףיקמ אוהו 1941 רבמצדב 1-המ אוה ח"ודה
 257ה דע ,(ןלהל יר ; הז ךיראת ינפל דוע המ"ןמזו) 1941 ילויב

 137,346 הרומאה הפוקתב ודמשוה ח"'ודה יפל 3.1941 רבמבונב
 לש החטשב שיא 124,474 םהמ ,םידליו םישנ ,םירבג -- שיא
 םידמשומה ללכמ .קסנימ לבחבו היבטלב שיא 12,8727ו אטיל

 ףלא 30-כ םהב ,(98.5%) םידוהי 135,271 ,ח"ודה יפל ,ויה
 .(םירחאו םינלופ ,םיאטיל) םידוהידאל (1.5%) 20757ו ,םידלי

 -ילה םינזיטרפה" ודימשה םידוהי 135,271 לש רומאה רפסמהמ

 םימורגופ תכירע ידי-לע םידוהי 400072 :םמצע ב "םיאט
 'סמ עצבמה-תגולפש ינפ ל דוע ,הנבוקב רקיעב ,תויצוקזקאו

 טרופב םידוהי 2974-ו ,אטילב "הדיקפת" תא אלמל השגינ 3

 ותדוקפו ותארוה יפל ,1941 ילויב 6--4 םימיב ,הנבוקב יעיבשה

 םידוהיה 4934 תוברל -- םידוהיה 128,297 ראש .רגי לש

 -טרופקנארפ ,ןכנימ ,ןילרבמ םינמרגה ידי-לע הנבוקל ואבוהש

 שרופמב רמאנש יפכ ,ודמשוה -- ואלסרבו הניו ,ןיימדנ"'ע

 -ףותישב ,3 עצבמה-תגולפ ישנא ידי-לע ,רגי לש ח"ודב

 השגדהה) "םיאטילה םינזיטרפה" םע הלועפ

 ןהשלכ תוביס ויה רגיל יכ ,בושחל הביס ןיא .(.ג.ל -- .ילש

 לכב "םיאטילה םינזיטרפה" לש םתופתתשה תדימב םיזגהל
 .הלאה םימדהדישעמ

 -ומה תוחיצר אטילב ועצוב רגי לש ח"ודה תפוקת ירחא םג
 ולא תוחיצרב םגש ,חינהל דוסי שי .םידוהי תובבר לש תוינ

 .י תכרעה יפל .םייאטילה םינוילטבה ישנאל ןטק אל קלח היה

 15-ה ךרכב ,"1944--1941 ,ינמרגה שוביכה" ךרעב ,סיטייזארב
 ללוכ ,אטילב ודמשוה ,380 'מע "םיאטילה תידפולקיצנא" לש

 ותכרעה יפל .םידוהי 170,000ד-כ -- שוביכה תפוקתב ,הנליו

 ,הידפולקיצנאה התוא לש 35-ה ךרכב ,"םידוהי" ךרעה לש
 .םידוהי ןוילימ עברכ אטילב ודמשוה

 ,םייאטילה םינוילטבה ישנאלו "םיאטילה םינזיטרפ"ל קר אל

 ידוהי תדמשהב די התיה "יאטילה ימצעה ןוטלש"ל םג אלא
 המישמה תאש ושיגדהב ,ולש ח"ודב רגי ןייצמ תאז .אטיל

 לש הרמאמ תא ןכו ,317--314 'מע ,235 'סמ ךמסמ ץבוקב 'ר 9

 .(ףסאמ ,159 'מע) תימשנ

 ךמסמ ,ל"נה ץבוקב אצמנ ,תיאטילל תינמרגמ םוגרתב ,ח"ודה לכ .0

 תדמשהל סחייתמ אל ח"ודהש ןייצל שי .137--131 'מע ,5

 טפשמה לש םילכיטרפה ןמ רבתסמש יפכ .אטיל ןופצב םידוהיה

 המכ ירה ,טיזליטב ופאטשיגה ישנא דגנ םלּוא תינמרגה ריעב

 רומאה ח"ודב תועיפומ ןניא אטילב םידוהיה תדמשה לש תולועפ

 .רגי לש
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 תודוה קר םישגהל היה רשפא םידוהיהמ אטיל תא רהטל
 עצבמה-תגולפ שאר היהש ,ןאמאה רריפמרוטש-רבואהש ךכל
 חיטבהל עדיו (.ג.ל -- .רגי לש) יתרטמ תא בטיה ןיבה' ,תדייגה
 -סומה לשו "םיאטילה םינזיטרפה" לש הלועפה-ףותיש תא

 רמולכ ,"םישורדה (.ג.ל -- .ילש השגדהה) םייחרזאה תוד

 ץבוקב רגי לש ח"ודה תא 'ר) ימצעה יאטילה ןוטלשה תודסומ

 הז ץבוקב .(138 'מע ,115 'סמ ךמסמ ,"סַאנידושז סָאניסאמ"

 לפאה דיקפתה לע רוא םיכפושה םינוש םיכמסמ םיאבומ
 -שהב "ימצעה יאטילה ןוטלשה" לש םימייוסמ תודסומ ואלימש

 שדוחב .םהמ המכ קר איבנ ,המגדה םשל .אטיל ידוהי תדמ

 ,רזוח-בתכמ תיאטילה הרטשמה תקלחמ הרגיש 1941 טסוגוא

 רוגיש םוי .םייזוחמה הרטשמה-ידקפמ לכל ,3 'סמ ,טלחהב ידוס
 קיסהל רשפא םירחא םיכמסממ לבא ,וב ןייוצ אל רזוחה-בתכמה

 בותכ אוה .1941 טסוגואב 15-ב רשאמ רחואי אל רגוש אוהש

 -כהל םוקמ וב ראשוהו ,הביתכ-תנוכמב ספדומ ,תיאטילב ולוכ

 .חלשנ אוה וב הרטשמה-דקפמל רשא ,זוחמה םש תא דיב סינ
 יטטסוטופ קתעה עיפומ ,90 'סמ ךמסימ ,רומאה ץבוקב 109 'מעב

 ךא ,יקאש זוחמב הרטשמה-דקפמל חלשנש רזוחה-בתכמה לש

 םייזוחמה הרטשמה-ידקפמ לכל חלשנ יכ ,קפס םוש ןיא

 םוימ תוממי יתש -- רוצעל הדוקפ תנתינ רזוחה-בתכמב .אטילב

 -בתכמב הלולכה הרעהב ונייוצש תומוקמב -- ןעוממל ועיגה

 ןכו הנש 15-מ הלעמלש ליגב םירכזה-םידוהיה לכ תא ,רזוחה

 -ועפב ונייטצה יקיבשלובה שוביכה ןמזב רשא ,תוידוהיה לכ תא

 .ןתפצוחב וא ,תאזכ הלועפב תוכישממ וא ,תיקיבשלובה ןתל

 תוישאר הרובחת"יכרד די-לע ףוסאל שי םירוצעה לכ תא

 הרטשמה תקלחמל םיפוחד הרובחת-יעצמאב ךכ לע עידוהלו

 ורצענ םש ,תומוקמה תא קוידב ןייצל שי העדוהב .תיאטילה
 .רומאה גוסהמ םידוהיה וזכור םשו

 טסוגואב 17-ב .הדוקפה הנתינ הרטמ וזיאל ןיבהל השק אל

 להנמל יקאש זוחמ לש הרטשמה דיקפ ידיז-לע החלשנ 1

 ,92 ךמסמ ,םש 'ר) תידוס העדוה תיאטילה הרטשמה תקלחמ
 רומאה רזוחה-בתכמב הלולכה הדוקפהש ,ךכ לע (110 'מע

 ןוחטבה-ןוילטב ילייח ידיל ורסמנ ורצענש םידוהיהו העצוב

 16.9.1941-ב .(ליעל ורכזוהש םינוילטבהמ יאטיל ןוילטב)
 העדוה זוחמ ותואב הרטשמה-דקפמו יקאש זוחמ דקפמ וחלש

 רמאנ הב ,תיאטילה הרטשמה תקלחמ להנמל תישיאו תידוס

 -דהה) םידוהי יקאש זוחמב דוע ןיא םוי ותואמש

 "םיאטילה םינזיטרפה' "ורדיס" םתוא ; (.ג.ל -- .ילש השג

 -- 1941 רבמטפסב 13-ב :רזעה תרטשמ םע דחי ,םיימוקמה

 ריעב שיא 650 -- רבמטפסב 16"בו ,יקאש ריעב שיא 0
 .(111 ימע ,93 'סמ ךמסמ ,םש 'ר) (אקרידוק) יקאש-טוטשיינ

 תיאטילה הרטשמה תקלחמ הלביק תומוד תועדוהש קפס ןיא

 .םהב הרטשמה-ידקפמו תוזוחמה ישאר לכמ

 -לשה" שארש ןייצל דוע יאדכ ,הדירחמה הנומתה תמלשהל
 ,סאנויליבוק .פ ,ןושארה ילרנגה ץעויה ,"ימצעה יאטילה ןוט
 ןוילטבה ישנאל םימח הכרב"ירבד 1941 רבמטפס תליחתב חלש

 ,ליעל רבוד סוי'ציוואילופמיא ודקפמ לעו וילעש ,2'סמ יאטילה
 החלצה םהל לחיאו ,אטיל לש החטשל ץוחמ "הדובע'ל םתאצ םע

 עודי היה וז "הדובע" לש הביט היה המ .וז "םתדובע"ב הבר
 ךמסמ ל"נה ץבוקב 'ר) "ימצעה יאטילה ןוטלשה" שארל בטיה

 .(307 'מע ,233 'סמ
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 םימד לושחנ ,המחלמה ץורפ םע ,אטיל ידוהי תא ףיצה רשאכ

 םיירוביצ םינקסע ,םידוהי המכ וסינ ,וראותי אלש םידממב

 -ישנא םע רשקתהל ,יטייבוסה שוביכה ינפלש םינמזהמ דוע

 "מסו םתעפשה תא ליעפהל םשקבלו םיאטיל םינקסעו רוביצ

 היסולכואה תדמשה לש םידשה-לוחמ תא קיספהל ידכ ,םתוכ

 .תידוהיה

 םרעצ תא ועיבה ,םידוהיה םינקסעה ונפ םהילאש ,םיאטילה

 תונכב ימ ,תוחפ ימו רתוי ימ ,םידוהיה תא דקפש ןוסאה לע

 ןיאש היה םהיניב ףתושמה לבא ,תונכ טעמב וא ,תונכב אל ימו

 ויה תוינייפוא .םידוהיה ןעמל רבד תושעלו ברעתהל םדיב

 םינקסעה ינקזמ ,סישייליו סאנוי :םיאטיל ינש לש תובושתה

 הנבוק תייריע שארו "םייממע"ה תגלפמ ישארמ ,םייאטילה

 ןומגהיכראה לש ונגס ,סיגזירב סאטנצניוּו ,םינש הברה ךשמב

 -ותאקה היסנכה שאר השעמל היהש ,סאקצריווקס .ר ילותאקה

 .ומצע ןומגהיכראה לש ותנקז ללגב אטילב תיל
 -והיה דגנ וללותשה "םיאטילה םינזיטרפה"ש םימיה םתואב

 רמאו סישייליו .י תא גרבדלוג .י ד"ועה שגפ ,ףרט-תויחכ םיד

 ? ''םיאטילה םינזיטרפה" ילולעת תא תואור ךיניע ןיא םאה :ול
 ,םעה ישאר ,םתאו ,חבטל עשפמ םיפח םידוהי םיאיצומ םה
 : ףיסוהו סישייליו .י הנע -- "רבד תושעל ידיב ןיא' .םישירחמ

 גנ.קיספיו ול שיערי ,תצק בבותשמ ונלש רעונה ? הקעצה המ

 ידידלע ופאטשיגב רסמנ וב םויה תרחמל ,1941 ילויב 9דב
 ,וטיגה תריזג לע הנבוקב םידוהיה יגיצנ תשמחל ינמרג לרנג

 .לו גרבדלוג .י ,גינפ ברה -- םיגיצנהמ השולש ידיב תלע

 ןומגהיכראה ןגס ,סיגזירב .ו לצא ןויארל לבקתהל -- לקנופרג

 ףיצהש םימדה-לושחנ לע רעצב רביד אוה םג .אטילב ילותאקה
 -שיגב לרנגהש ,ול ורסמ תחלשמה ירבח י?.הנבוק ידוהי תא

 דדובמ וטיגב ריעה ידוהי לכ תאילכ לע הדוקפה תא קמינ ופאט

 .אתווצב םידוהיה םע רוגל תיאטילה היסולכואה לש הבוריסב
 לעב ,יאטיל ןקסע םושש ורמאב רבדה תא שיחכה סיגזירב
 ףיסוהו ,תאזכ השירדב ופאטשיגל אובל לוכי היה אל ,תוירחא

 ,םרב .התסהבו רקשב םהיתורטמל דימת םישמתשמ םיצאנהש
 ותורשפאב שי אמש ,סיגזירב תא תחלשמה ישנא ולאש רשאכ

 -אדל יכ הנע ,ינמרגה ןוטלשה ינפל םידוהיה ןעמל לדתשהל
 ןכסל לולע הז רבד ןכש ,תאז תושעל לוכי ונניא לודגה ונוב
 יאשר וניא תאזכ תוירחאו ,אטילב תילותאקה היסנכה בצמ תא

 .ומצע לע לוטיל
 הדמעה תא הפקיש תידוהיה תחלשמל סיגזירב .ו לש ותבושת

 הטילחהש ,אטילב תילותאקה היסנכה לש "תילאיול-תילרטינ"ה

 וז הדמע .םיצאנה לש םידוהיה תדמשה תוינידמ יפלכ טוקנל

 ןוטלשה דצמ םיצחלל ששחמו םייטסינוטרופוא םימעטמ העבנ

 הרוצב ,הלוק תא םירת הרומכהש הרקמב היסנכה דגנ ינמרגה
 היסנכה לש תרמצה ישנא ןיב ךא .םידוהיה ןעמל ,יהשלכ
 תויתפכיא-אלהש ,תומר תונוהכ יאשונ ויה אטילב תילותאקה

 קר אל ועבנ םידוהיה לש םנוסא יפלכ םהלש תושידאהו

 ךותמ םג אלא ,היסנכה לש םיסרטניאהו תוחונ לש םימעטמ

 עטק ךיתמ דומלל רשפא תאז .תמייוסמ "הי גולואידיא"

 תרמוח ,"ןברוח ןטצעל ןופ"ב גרבדלוג .י לש ויתונורכזב ןייע ,1

 ,1948 תנשמ ,ד 'סמ

 .תורורב תועידי ויה אל ןיידע הדשה-ירעב תוערואמה לע 2

 אטיל תודהי

 תרוצב יוצמה ,יאטילה ןומגהיכראה ,סאקצריווקס .י לש ונמוימ

 .52 'מע ,32 'סמ ךמסמ ,"סַאנידושז סָאניסַאמ" ץבוקב הילמיסקפ

 םיטובה םירבדה תא ונמויב סאקצריווקס םשר 1941 ינויב 30-ב

 : (תירבעל תיאטילמ םוגרתב) ןלהלדכ
 -- םימעל ידוהיה יטסיבשלובה לערה בל-תמושתל יוארי

 -ערב .("יקבאמ") "ףפמאק ןיימ"המ תונויער םה הלא

 לש הדח הייאר הברה ,תמא דאמ הברה שי הלא תונוי

 לש םה ולאה תונויערה לכ םא ,רמול השק .תואיצמה

 ,ןפוא לכב ךא .הדובעל וירבח לש םג וא ומצע רלטיה

 ,םידוהיה לש םבייוא קר אל אוה רלטיהש םידיעמ םה

 .(.ג.ל -- .ילש השגדהה) "ה חו כ נ בשוחה םדא אלא

 אטילב תילותאקה היסנכהש ,ןייצל יוארה ןמ הז רשקהב

 ישנא לש םייתדה םהיכרצ קופיסל םידחוימ םירמכ םג התנימ
 לכה יכ םא ,היתולובגל ץוחמ םגו אטילב םייאטילה םינוילטבה

 .םינוילטבה ישנא ועציבש םיארוגה חצרה-ישעמ לע ועדי

 -אקה היסנכה לש "תילרטינ"ה התדמע לע רומאה לכ רואל

 וירבד שממ םימיהדמ ,םידוהיה תאוש יפלכ אטילב תילות

 תידפולקיצנא" לש 35 ךרכב "םידוהי" ךרעה רבחמ לש םינושמה

 רשאכ ,ינמרגה שוביכה לש םינושארה םימיב יכ ,"םיאטילה

 ףושיבה הנפ ,הצרש ימ לכ ידי-לע םידוהיה תדמשה הלחה

 -סומל ,סאקצריווקס ןומגהיכראה לש ותארוה יפל ,סילּואש .ק
 םידוהי תדמשה לע רוסיא גישהל חילצהו םינוש םיינמרג תוד
 הדש ןיד-יתב ידיל הרבעוה תאזה תוכמסהו ןיפכיד-לכ ידידלע

 תרבעה תא קיספהל הסינ סיגזירב .ו ןומגהה יכו ; םיינמרג
 .(הקדובאלס) לופמאיליווב וטיגל םידוהיה

 תורוב : ךרעה רבחמ לש וירבדב שי רתוי המ עובקל השק

 .תמאה תא ףלסל ןוצר וא
 אטילב ודמשוה אל ,דלי אלו השא אל ,רבג אל ,דחא ידוהי ףא

 ןיד-תיב םג ּולו ,והשלכ ינמרג ןידדתיב לש "ןיד-קספ" יפל
 אלו טפשמ"תיב ינפל ןידל םלועמ דמעוה אל ללכבו ,יאבצ הדש
 קר תינומה הדמשה ודמשוה םלוכ .המשאה םוש ודגנ השגוה
 לש ינמרגה "יפוסה ןורתפה" עוציב ךלהמב ,םידוהי ויה רשאב
 ןומגהה לש לוכיבכ ותולדתשהל עגונש המו .םידוהיה תייעב

 לכ אלה -- וטיגב םידוהיה תאילכ תא קיספהל סיגזירב וו
 ינזואב ומצע ולש וירבדל רומג דוגינב םה ךכ לע םירבדה
 .תידוהיה תחלשמה

 הפקנ אל המויק לש תועובשה השש ךשמבש ,רמול רתומל

 -ישעמל ץק םישל וא עונמל ידכ עבצא "תינמזה הלשממה"
 ,תידוהיה היסולכואה דגנ "םיאטילה םינזיטרפה" לש םימדה
 "הלשממ"ה תושרל ודמע וללה "םיאטילה םינזיטרפה" ירהו
 .י לנולוקהו ,"הלשממ"ה תא המיקהש ,"םיטסיביטקאה תיזח''ו
 לש יאבצה הדקפמל "הלשממ"ה ידי-לע הנּומש ,סילאיבוב
 ."םיאטילה םינזיטרפה" לע דקפ ,הנבוק

 אבצה ןיצק ,גרבדלוג .י דיועה רקיב םיפורטה םימיה םתואב
 -מצע תפוקתב "םידוהיה תיזחה ימחול" ר"ויו רבעשל יאטילה

 סאנוי ,"תינמזה הלשממ'ב "'םיפסכה רש" לצא ,אטיל לש התוא
 םגו םיניצקל רפסה-תיבבו היסנמיגב ורבח היהש ,סינוילוטאמ

 הסינ גרבדלוג .יו קודא ילותאק היה סינוילוטאמ .ולש בוט דידי
 ,קודא ילותאק ,התא לוכי ךיא" .ולש יתדה שגרה לע טורפל

 ךפשנ עשפמ םיפחו םייקנ םדש העש ,ךתיבב טקשב תבשל

 סינוילוטאמ .הבר תושגרתה ךות גרבדלוג לאש -- "? םימכ

 םידוהיה תלאשב תדחוימ הבישיב הנד רבכ "הלשממ"הש ,בישק



 יללכ רודמ

 "הלשממ"ב םיינוציקה : תועד שולש יוטיבל ואב וז הבישיבו

 ןכלו םידוהיה ןמ דימתלו תחא רטפיהל שיש ךכ לע ודמע
 הדמע וטקנ םרט "םירש"'ה ןמ קלח ;ןורחאה דע םדימשהל שי
 ורפכי םידוהיהש אלמ הפב ושרד םה םג ךא ,ןודינב הרורב
 ברקב שי ךדיאמ ;"העיזו םדב יאטילה םעה יפלכ םהיאטח'" לע
 .םהיניב ,סינוילוטאמ ,אוהו ,תישילש העד ילעב "םירש"ה
 -ולאהמ םדאל ונתינ םייחהש איה תיטרפה ותעד ,קודא ילותאקכ

 םייחל עגונש המ .ונממ םתוא לולשל לכוי אוה קרו םיה
 םידוהיה תא תופכל לכויש חוכ ןיא ,םידוהיה םע םיפתושמ

 -ימאמה ונא" ךכ םושמו דוחל םידוהיה םהל ויחי .םיאטילה לע
 וירבד ויה הלא ."וטיגל םידוהיה תסנכה לע ףקותב םידמוע םינ
 33 ,סינוילוטאמ "הלשממ"ה רבח לש

 ותעד ,רתוי וא תוחפ ,"הלשממ"ב הלבקתנ רבד לש ופוסב
 המכ ,1941 טסוגואב 1-ב .סינוילוטאמ "קודאה ילותאקה" לש

 ךות ןכתייו ,םינמרגה ידי-לע "הלשממ"ה לוסיח ינפל םימי

 הפורת םידקהלו התימדת תא םינמרגה יניעב רפשל הווקת
 הדוקפ איצוהל "תינמזה הלשממה" הטילחה ,הלוסיח תכמל
 :+,"םידוהיה בצמ תרדסהל"

 אטיל לש החטשב םיאצמנה םידוהיה וקלוח ,הדוקפה יפל

 םגו םייטסינומוקה םינוגראה ירבח ויה ןושאר גוס .םיגוס ינשל
 -שלוב הלועפב וקסע הלא םינוגרא ירבח תויהל ילבמש ,הלא

 התיה המ) ילילפ טפשמל דימעהלו רוצעל שי הלא תא ; תיקיב

 ,תיקיבשלוב הלועפב םדא תמשאה לש התועמשמ זאד תוביסנב

 .אטיל ידוהי ראש ויה ינשח גוסה .(.ג.ל -- .שחנל השק אל

 דונעל םהילעו ךכל ודעויש םידחוימ תומוקמב ןכשל שי םתוא

 תא .צ תואה וילעו בוהצ דב תסיפ הזחה לש ילאמשה ודצ לע
 ,םיימוקמח םיאנתל םאתהב ,ועבקי םידוהיה ןוכישל תומוקמה

 תודסומ וא םירעה ישאר םע תוצעייתה ךות ,תוזוחמה ישאר
 קיזחהל רתומ םידוהיל .ימוקמה ימצעה ןוטלשה לש םירחא

 ידיינד יסכנ תא .רוגל ודעונ םהבש תומוקמב קר ידיינד יסכנב
 םוימ םייעובש ךות לסחל םהילע ,םירחא תומוקמב םהל שיש
 שומישל ורסמייו םיסכנה ועקפוי -- ןכ ושעי אל םאו ,הדוקפה

 ,סופד תונוכמ ,וידרדיטלקמב קיזחהל םידוהיל רוסא .ירוביצ
 -ירישכמ ,האופר ירדח .םירחא לופכשדיעצמאו הביתכ-תונוכמ

 רשא ,תופורתו םייאופר םירישכמ ,היפרתויזיפ ירישכמ ,ןגטנר

 ידי-לע הנומתש תדחוימ הדעו ידי-לע וקדביי ,םידוהיה ידיב
 .ועקפוי רוביצה יכרצל םישורד ואצמייש הלאו ,תואירבה-רש

 לש םתורישב םהלש תיבה-קשמב שמתשהל םידוהיל רוסא

 םהמ הלא ןכו ,הדוקפה תוארוה לע ורבעיש םידוהי .םידוהי-אל
 יאשר -- ןוחטבה וא ירוביצה רדסה תניחבמ םינכוסמכ ורכויש
 דע לש הפוקתל ,היפכ-תודובע תונחמל םחלשל זוחמה שאר

 םיקוח יפל רתוי דבכ שנוע םהילע ליטהל ןיא םא ,תחא הנש

 .םירחא

 -טסוא" לש ראסימוקסכיירה לש ומואנ ןכות תא עדויה לכ

 תוארוה" ןתנ וב ,1941 ילויב 27-ב ,הנבוקב ,הזהול .ה "דנאל
 הז רפסב 'ר) "יפוסה ןורתפ"ל דע םידוהיב גוהנל ךיא "תוידוס

 ,(אטיל קריצאב-לארנגהו דנאלטסוא :ראג .י לש ורמאמ תא

 תרבוח ,"ןברוח ןטצעל ןופ"ב גרבדלוג .י לש ויתונורכזב ןייע ,3

 .1948 תנשמ 7 'סמ

 ,107--105 'מע ,"סָאנידושז סָאניסַאמ" ץבוקב 87 'סמ ךמסמ 'ר .4
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 ןיבל תרבודמה הדוקפה ןיב האלמ טעמכה תוהזב חכווי
 .הזהול .ה לש ויתוארוה

 ,יהלשממה שאר" םוקמ-אלממ םימותח הרומאה הדוקפה לע

 הדוקפב יכ םא .סיטַאפַאלש .י םינפה-רשו סוי'ציוואיזארבמא .י
 ,םידוהיה ליבשב תואטיג תמקה לע שרופמב רבודמ אל

 רורב ,םידחוימ םירוגמ תומוקמ תעיבק לע אלא
 האלמה התוהדזה לע ריהצהל התיה "תינמזה הלשממה" תנווכש
 -לע םידוהיה לע ןכל םדוק דוע ורזגנש תוירברבה תורזגה םע

 לכ תלילש ,תואטיגב םתאילכ ןינעב ינמרגה ןוטלשה ידי
 םגה -- רפע דע םדובכ תלפשהו םיחרזאו םדא-ינבכ םהיתויוכז

 תאזכ תוירדילוס תעבהל רקיע לכ םיקוקז ויה אל םינמרגהש

 ."םתלשממ" וא םיאטילה דצמ

 ץבוקב ומסרופ "תינמזה הלשממה" לש תודוקפהו םיקוחה לכ
 -ליבוק .פ ,ישארה ילרנגה ץעויה דרשמ ידי-לע אצוהש דחוימ

 ךרעב .םינמרגה ידידלע "הלשממ"ה לוסיח ירחא רבכ ,סאנוי

 ,"םיאטילה תידפולקיצנא" לש 15 ךרכב ,ינמרגה שוביכה לע

 אובל ילבמ רואל אצוה רומאה ץבוקהש ורבחמ רמוא ,371 'מע

 םינמרגה ידידלע הלסוחש "הלשממ"ה ירבח םע םירבדב םדוק
 ןתוא הלביק אל "הלשממ"הש תודוקפ וב וסנכוה ךכ םושמו

 ,וכיבכ ,הדוקפה ןללכבו ,תועצה לש םלשב קר ויה ןהו

 השגדהה) םידוהיה ליבשב תואטיג תמקה לע
 תויטנתואה תא ללוש ךרעה רבחמ ,רחא ןושל .(.ג.ל -- .ילש

 תא תוחיכומה ,תודבוע שי ךא ,ליעל האבוהש הדוקפה לש

 יליעפמ דחא לש תפלאמה ותדובעב .הדוקפה לש תויטנתואה

 ,סיטייסאי ,ד ר"ד ,"םייאטילה םילותאקה לש תיעדמה הימדקאה"
 :* "אטילב יטסינומוקהו יטסילאיצוס-לאנויצאנה דייסונגה" םשב

 םיאבש לע רבחמה םערתמ ,העיפוה איה וב רפסה לש 386 'מעב
 ץחל לשב יכ ,תיאטילה "תינמזה הלשממה" יפלכ הנעטב

 תמקה לע הדוקפ האיצוה איה םיינמרגה שוביכה-תונוטלש"

 םצע תא שיחכמ אל סיטייסאי ר"ד ."(םידוהיל) תואטיג
 ,"תינמזה הלשממה" ידי-לע וז הדוקפ תאצוה לש הדבועה

 -כנש הנידמ וזיא יכו" : תירוטרה הלאשה תגצהב קפתסמ אלא

 האיצוה אל ,ותעפשה תחת התיהש וא ,רלטיה ידי-לע השב

 ןמ אצוי הווהמ קרמנד קרש הארנ" :ףיסומו "? תאזכ הדוקפ
 -- דומלל רשפא סיטייסאי ר"ד לש הלא וירבדמ ."הזה ללכה

 ןכא "תינמזה הלשממה"ש -- ךכל ןווכתה אוהש ילבמ ילוא

 .אטילב םידוהיה ליבשב תואטיג תמקה לע הדוקפ האיצוה

 תאילכ לש ןויערה תא התחד אל םלועמ "תינמזה הלשממה"
 ךכמ םידמל תאז -- ודגנ הממוקתה אלו תואטיגב םידוהיה

 ,הנבוק ידוהי ליבשב וטיג תמקה לע 1941 ילויב 10-מ הדוקפהש

 המותח התיה ,"תינמזה הלשממה" לש המויק ןמזב דוע ,רמולכ

 ,סילאיבוב לנולוקה ,הנבוק לש יאטילה יאבצה דקפמה ידי-לע

 םהידיקפתל ונומ םהינשו 3%,סאקסּואי'צלאפ ,הנבוק תייריע שארו

 התמכסהב ושעש תא ושעש קפס ןיא ."הלשממ"ה ידידלע

 ,ילוואש ריעב תאז ושעש יפכ ,"הלשממ"ה לש האלמה
 םג ונומש םירחא תורשמדיאשונ ינש ,1941 ילוי שדוח עצמאב

 .היריעה שארו זוחמה שאר -- "הלשממ"ח ידי-לע םה

 לש תיששה הדיעווה ינויד לע רפסהמ קלח איה וז הדובע 5

 .1969 תנשב אמורב ל"נה הימדקאה

 .233 'מע ."סָאנידושז סָאניסַאמ" ץבוקב 189 'סמ ךמסמ 'ר 6
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 לש םתדמשה רבד תא םיללוש אל םייאטיל םיטסיצילבופ

 חבטב םיאטיל לש םתופתתשה תא םיללוש אל םג ,אטיל ידוהי

 תודבועה רואל םיחלצומ-יתלב ,םיצמאמ םישוע םה ךא ,הז

 .תאזה תופתתשהה ידממ תא ספא דע טעמכ טיעמהל ,תואיצמהו

 ריכמה םיאטילה חורה-ישנאמ דחא ,סיטייסאי .ד רד ,לשמל ,ךכ

 ,(384 'מע) ותדובעב בתוכ ,אטיל ידוהי לש הארונה הידגרטב םג

 ופאטשיגהו .ד.סדה ,.ס.ס-ה וסינ אטילל םתסינכ םע דימ יכ

 םהישעמ עוציבב םיאטילה תא ףתשל םיעצמאה לכב

 'מע) ףיסומ אוה דועו .תי ק ל ח קר ךכב וחילצה יכו םיעשפנה

 אטילב יטייבוסה ןוטלשה לש הנושארה הנשה ךשמבש (5

 םושמו וינב לע יאטילה רוביצה לש תירסומה העפשהה השלחנ

 םיאטילה לש "האלח"המ והשימ יכ ריכהל אלש רשפא-יא ךכ

 -ישעמל ףתוש השענו .ס.ס-ה ישנא לש םתעפשה תחת לפנ

 ,סאקצרוג סטנמיגלא ,רחא יאטיל טסיצילבופ .םהלש עשפה

 לש ינמרגה שוביכה ןמזב ימואלה ירמה" תילגנאב ותדובעב

 ישנא ידי-לע םידוהיה תדמשה רבד תא וריכזהב ,רמוא ,'אטיל

 םירקמ ב"ש ,.א.סדהו .ס.ס-ה ,ןוחטבה תרטשמ ,ופאטשיגה

 ידי-לע םינמרגה לש הדמשהה תולועפ ורבגוה "םי מייוסמ

 -ישנאו (.ג.ל -- .םייאטיל רמולכ) םיימוקמ םייטסידאס םיעשופ

 .הרבחה לש םירחא האלח

 המויאה תואיצמה לש טלחומ ףוליס םה הלאה םירובידה לכ

 לכש רמול ןוכנ הז ןיא םנמא םא .תירוטסיהה תמאה לשו

 אטח הז היהי ךכ ,אטיל ידוהי תדמשהל םדי ונתנ םיאטילה

 תאלחמ קר הלא םגו ,םידיחי םיאטיל קרש ,רמול תמאה יפלכ

 םיעשפ עוציבב הלועפ םמע ופתישו םיצאנה םע והדזה ,הרבחה

 ןיא ישונאה ןוקיסקלבש םיעשפ -- אטילב ידוהיה ץוביקה דגנ

 23-מ הפוקתבש ,איה תמאה .םתוא ראתל ידכ תומלוה םילימ

 בורק רבכ ודמשוה רשאכ ,ךרעל הנשה ףוס דע 1941 ינויב

 הדימבו ,(הנליו לבח ידוהי ללוכ) אטיל ידוהי ללכמ 85%-ל

 -כאב ,םידוהי םדב םהידי תא ומיתכה ,ןכמ רחאל םג תמייוסמ

 ישנא תוברל -- םיבר םיאטיל ,תישונא-יתלבו תיארפ תוירז

 הבאכ תא שיגרהלו ןיבהל דואמ לקו .תיאטילה היצנגילטניאה

 הנידעה שפנה י',הטיימיש הנא תיאטילה השאה לש ירסומה
 םיאבה הירבדב ןוכנה ויוטיב תא אצמש ,חורה-ראש תלעבו
 -טיל'' : שידייל םוגרתב ,הרמאממ עטק םהש ,(תירבעל םוגרתב)
 םידוהיו םיאטיל) "עיצאפוקא-יצאנ רעד תעב ןדיי ןוא רעניוו
 -לע רואל אצוהש ,''עטיל" רפסב עיפותש ,(יצאנה שוביכה ןמזב

 תוברתל הרבחה) ןדיי עשיווטיל ןופ טפאשלעזעג-רוטלוקה ידי

 : 1951 תנשב קרוי-וינב (אטיל ידוהי לש
 -ילה ןיב םיסחיה ולביק הינשה םלועה-תמחלמ ימיבי'

 אל םדוקש ,הפירח הכ תיגרט הרוצ םידוהיהו םיאט

 תדבועו איה .תיאנליווה הטיסרבינואה תיירפסב הדבע וז השא .זז

 תימשר הדועת ולביק ,יקסבלדוג 'בגה ,הירפס התואב תרחא

 הנליו וטיגב שפחל ןהילע לטוהש תרשאמה הטיסרבינואהמ

 אלו םידוהיל הטיסרבינואה ידי-לע לוכיבכ ולאשוהש ,םירפס

 שגפיהלו וטיגל תופוכת אובל הלתמאה ןהל התיה ךכ .ורזחוה

 םג הרקיב הטיימיש .תיתימאה הרטמה התיה תאזו םידוהי םע

 התוישיא לע םיטרפ .1970 תנשב סיראפב הרטפנ איה .ץראב

 ורפסב אוצמל רשפא ,הנליו וטיג ידוהי ןעמל הלעפו תלצאנה

 דיתסנז 270%+ת078 14000078, 0170שת : ןמדירפ פיליפ לש

 .(םהיחא ירמוש) עוגס115ת078 1ת6. אסש "צסעא

 אטיל תודהי

 דאמ רמ ,תיאטיל רותב ,ידיד יבגל .ונמצעל ראתל ונלוכי

 -והיל ומרגנש רתויב םילודגה םייוניעה תונשבש ,עובקל

 -ישונא סחי ימעדינב לכ וליג אל ,םינמרגה ידי-לע םיד

 םיעורגהו ,תורוד ירודמ םהינכש ,םידוהיל ירטנמלא

 תדמשהל םדי ונתנ וליפא ,לודגה יבאכל ,םיאטילה ןיבש

 .םידוהיה

 החצר (סירּוב סאגניטאפיא) "תדחוימה תיאטילה הגולפהיי

 םילבנ לע .םיצאנה םע דחיב ,תומוקמ לש הרושב םידוהי

 קר אל םלועל ץברת םירחאו סויגאריפ ,סילאיבוב ומכ

 תודיחי .םיאטילה לש םג אלא ,םידוהיה לש םתללק

 לש ותדוקפ תא ומייק קר אל תיאטילה הרטשמה לש

 וקקותשה םיבר תומוקמבש אלא ,םידוהי גורהל רלטיה

 םורגל וא םידוהי חוצרל "הווצמ"'ה תא םהידידומב םייקל

 וגהנ תועשרו תוירזכא וזיאב יתיאר ימצעב .םייוניע םהל

 וליפא .וטיגל םידוהיה תרבעה תעב םייאטיל םירטוש

 םירטושל היה אל הדמשהל םידוהי לש הלבוהה תעשב

 -- תולגל אל ירטנמלאה טקאטה םילפשה םייאטילה

 -- םדא-ינב יפלא לש תונורחאה תויגרטה תועשה ןתואב

 האב יתייה רשאכ ...םהלש תילאיטסבה תונחצרה תא

 -והיה ידידיו ירכמל םעפ אל יתרמא וטיגב םידוהיה לא

 םייראה לכ תא תאנוש יתייה ,םמוקמב יתייה וליאש ,םיד

 םהש םתבושתב יתוא ועיגרה םה .ללכה ןמ אצוי ילב

 ."םהידידיו םהיאנוש ןיב םילידבמ

 רוביצה יגיצנש ,חיכוהל םיסנמ םימייוסמ םייאטיל םיגוח

 ינמרגה שוביכה תונוטלש לש םתעידיל לוכיבכ ואיבה יאטילה

 תופידרל יאטילה םעה לש תילילשה ותדמעו ותודגנתה תא

 לודחל הלא תונוטלש לע עיפשהל ולדתשהו םתדמשהו םידוהיה

 .הזמ
 יאטילה אבצה דקפמ לש ורמאמ דאמ ףלאמ הז רשקהב

 הלשממה יסחי" םשב ,סיקיטשאר סיסאטס לרנגה ,רבעשל

 (תילגנאב) עיפוהש ,"םיינמרגה תונוטלשה םע אטיל לש תינמזה

 ,8 ךרכ ,"סונַאוטיל" יאטילה ןועברב 1962 תנשב ב"'הראב

 .1--2 'סמ

 לש ודיב הלע ,אטיל לש םירחא םייטילופ םיגיהנמ םע דחי

 אטילב ןושארה יטייבוסה ןוטלשה ידימ טלמיהל סיקיטשאר .ס

 רש"לו הפריקש "הלשממה שאר"ל ומכ אלש .הינמרגל עיגהלו

 המ-םושמ ושרה ,ןילרבב ואצמנ רומאכש ,סיטיפיקס .ר "ץוחה

 ורמאממ קלח .אטילל רוזחל סיקיטשארל םייצאנה תונוטלשה

 ורמאמב .םינמרגה ידי-לע אטיל ידוהי תדמשה ןינעל שדקומ

 אטיל ידוהי וגהנ ןושארה יטייבוסה שוביכה תעב יכ ,עבוק אוה

 -לובל עגונב המו) םיסורה-םיקיבשלובה םע דחי יכו "ידמל ערי

 הלע ,(.גל -- ?ןוטלשה שארב ודמעש ,םיאטילה-םיקיבש

 -שאר רמוא ,תאז לכב .םיביאכמ םיעצפ הברה ריאשהל םהידיב

 םידוהיב םקנתהל יאטילה םעה לש ותעדב היה אל ,סיקיט

 .םינמרגה ושמתשה םהב ,םיעצמאה םתואב (םדגנ) שמתשהלו

 ,"תינמזה הלשממה" רבח ותויהב דוע ,ולצא ורקיב וירבד יפל

 יאבצה ברה ,גינס .ש ברה ,הנבוקב ידוהיה רוביצה יגיצנ ינש

 -יאנת לע וינפל וננואתהו ,גרבדלוג .י ד'ועהו ,רבעשל אטילב

 -תמושת תא בסה ,סיקיטשאר ,אוה .הנבוק וטיגב םיערה םייחה

 םיגאדומ תויהל שיש ,ךכל םידוהיה םיגיצנה ינש לש םבל

 -לאה תומגמה לשב אלא ,וטיגב םישקה םייחה-יאנת לשב אל

 לַש יִלָטוט לוָסיחל איבהל תולולעה ,םיצאנה לש תוישונא



 יללכ רודמ

 תונוטלשה ינפל הלאשה תא תולעהל חיטבה אוה .םידוהיה

 ,וז ותחטבה תא םייק םג אוה וירבד יפל .םיינמרגה םייאבצה

 ישאר םע שגפנ גרבדלוג .יו גינס .ש ברה לש םרוקיב תרחמלו

 ,להופ לרנגהו סקור לרנגה ,אטילב ינמרגה יאבצה ןוטלשה

 יאטילה רוביצה לש "ותגאד"ו "וחור-תרומ" תא םהינפל איבהו

 -שהו אטיל ידוהי תפידר לע "תינמזה הלשממה" לש םג ןכו

 םינוממה תעידיל איבהל סיקיטשארל חיטבה סקור לרנגה .םתדמ

 סיקיטשאר תא "עיגרה" תאז םע ךא ,ותיינפ רבד תא וילע

 ןיאו בורקב םייתסי (.ג.ל -- .םידוהיה תדמשה :רמולכ) "הז"ש

 ןיבה סיקיטשאר .ךכ לשב ומצע תא "םסרכל" הביס סיקיטשארל

 ,םידוהיה תדמשה תקספהב אל רבודמ יכ ,סקור לש וירבדמ

 רמוא ,תאז לכב .ריהמ בצקב ,רמג ידיל דע התאבהב אלא

 ישארל ותיינפמ "ןוצרדתועיבש תצק" ול התיה ,וירבד ףוסב אוה

 השע אוה יכ" ,םידוהיה ןינעב אטילב ינמרגה יאבצה ןוטלשה

 ."זאד םיניינעה-בצמב תושעל היה ןתינש לכ תא (ןודינב)

 ןעמל םינמרגה ינפל ותולדתשה לע סיקיטשאר לש ורופיס

 ,סיקיטשאר היה םנמא םא .דאמ תיניצר הלאש ררועמ םידוהיה

 לש רמה םלרוג לשב שגרנו גאדומ הכ ,ורמאממ הארנש יפכ

 רשאכ ,םינמרגה םע הז ןינעב רבדל ךלה עודמ -- אטיל ידוהי

 סרח הלעי אוהו אושל היהת ותולדתשהש שארמ ול עודי היה

 ,ואולמב אל ,תמא -- ושקובמ תא גישהל היה לוכי אלה ? ודיב

 הלשממ"ב הנגהה-רש רותב ,ןתנ וליא -- וקלחב תאז לכב לבא

 "םיאטילה-םינזיטרפ"ל תירוגיטק הארוה ,"תינמזה

 ןכתייה .םידוהיה דגנ םהלש םימדה-תוללותשה תא דימ קיספהל

 לש הלא םהישעמ לע עמש אלו עדי אל ,סיקיטשאר ,אוהש

 אוה ורמאמבש ינייפוא הז ןיא םאה ? "םיאטילה-םינזיטרפה"'

 ושעש יפכ הטעמה תפשב ּולו -- תחא הלמב וליפא ריכזמ אל

 םימויאה םימדה-ישעמ תא -- סאקצרוג .או סיטייסאי ,ד רייד

 םאה ?ןגמה-ירסח םידוהיה דגנ "םיאטילה םינזיטרפה" לש

 -יטקאה תיזח" לש היזורכ ןכות תא עדי אל ,סיקיטשאר ,אוה

 היה ,סינולופארפ .ל ,הישארמ דחאשו ,ליעל ואבוהש ,"םיטסיב

 ,סיקיטשאר ספת אל םאה +? "תינמזה הלשממה" דיל הגיצנ

 -ילה םינזיטרפ"ל הרורב הארוה שמשל ודעונ הלא םיזורכש

 ? םידוהיה תא דבאלו גורהל ,דימשהל "םיאט

 'ר) גרבדלוג .י לש ויתונורכזמ עטק טטצל יואר הז רשקהב

 : (תירבעל םוגרתב) רתיה ןיב רמאנ םהב ,(11 'סמ הרעה
 -לא"'ב אוה רבודמה) ידוהיה דעווה תא ןגראל ולחהשכ"''

 ,(.ב.ל -- .1941 טסוגוא תליחתב היה הזו ,"טארנטסט

 דקפמ ,סיקיטשאר לרנגה לא יתא דחי גינס ברה הנפ

 -רפל ךייש וניאש ונל רמא אוה .רבעשל יאטילה אבצה

 השגדהה) יטרפ ןפואב לועפל לכוי םא .םינזיט

 ?..תושעל הסני (.ג.ל -= .ילש

 לש םתיינפ אשונש ,רבתסמ גרבדלוג .י לש הלא וירבדמ

 "םייחה" לאנת אל היה סיקיטשארל גרבדלוג .יו גינס .ש ברה

 םינזיטרפה" לש םיארונה םהישעמ אקווד אלא ,וטיגב םימויאה

 תחא הלמב וליפא ריכזמ סיקיטשאר ןיא םתוא לבא ,"םיאטילה

 .ידמל םינבומ םימעטמ
 ורופיס תותימאב קפס ליטהל הנווכ ןיא הלא תורוש בתוכל

 ינמרגה יאבצה ןוטלשה ישאר םע ותשיגפ לע סיקיטשאר לש

 ותשיגפש דושחל דוסי ןיא םאה ,םרב .םידוהיה ןינעב אטילב
 -סיה יבילא תריצילו הבוח ידי תאיצי םשל קר הכרענ

 סיקיטשארש קפס ןיא ? םיאטילל ללכבו ומצעל -- דיתעל ירוט
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 תואצות םוש איבת אל םינמרגה םע וז ותשיגפש ,שארמ עדי

 .תויבויח
 יאטילה רוביצה יגיצנ "תוברעתה" לש תניינעמ המגוד דועו

 ותדובעב םיאצומ ונא םיינמרגה תונוטלשה ינפל םידוהיה ןעמל

 ,ותדובע הספדוה וב ,רפסה לש 386 'מעב .סיטייסאי .ד ריד לש

 תלאשב יאטילה םעה לש תינורקעה ותדמע תאש ,רמוא אוה

 ,רבעשל אטיל תנידמ אישנ ,סוינירג .ק ר"ד ועיבה םידוהיה

 הלשממה ירבח ינש ,הסקַאלא 'פורפו סוי'ציוואפורק .מ רמוכה

 ראסימוק-לרנגל ושיגהש ריכזתב ,התואמצע תפוקתב תיאטילה

 ,רפכל הלגוה סוינירג : ךכ לע ושנעוהו ,ןלטנר ,אטיל לש ינמרגה

 .הינמרגל ולגוה םירחאה ינשו

 וליפא םה ןודינב סיטייסאי ר"ד ירבדש חיכומ ריכזתה ןכות

 האחמ םיווהמ טרופמה ריכזתה לש 99.9% .תמא יצחמ תוחפ

 לש היצזינולוקהו היצזינמרגה ישעמ דגנ הפירח

 דגנו ,התמדא לע םינמרג-םיטנאירטפר בושיי ידי-לע אטיל

 "רגל ןתריסמו םהיתומדאמ םייאטיל םירכיא לש ירזכא לושינ

 עמתשמ וניאש ןפואב רמאנ ריכזתב .הינמרגמ ואבוהש םינמ

 ידי-לע םישענה ,אטיל לש היצזינמרגה ישעמ לכש ,םינפ יתשל

 תידוסיה ותפיאשל רומג דוגינב םה" ,ינמרגה שוביכה תונוטלש

 עגונב המו ."אטיל לש התואמצע תא םקשל יאטילה םעה לש

 ליכמה ,ךוראה ריכזתב ושדקוה הז אשונל ?אטילב םידוהיל

 ,(יאטילה חסונה יפל) םילימ () הגו מ ש קר ,םילימ 2300דכ

 "םיעצמא"ה תא "הפי ןיעב" האור אל יאטילה םעהש ,ונייה

 ריכזתה ,ןכ לע רתי .לכה הזו -- אטיל ידוהי יפלכ םיטקננה

 תמדא לש היצזינולוקה תא קיספהל (1 : תוריתע יתשב םייתסמ

 לדבה ילב ,םייאלקחה םיקשמה ילעב לכל ריזחהל (2 ; אטיל

 םלרוגלו םבצמל רשאב .ולשונ םהמש םיקשמה תא ,םתוימואל

 .הריתע םוש ריכזתב ןיא ,אטיל ידוהי לש

 וילע םימותחהש חינהל דאמ השק ,ריכזתה לש ונכות רואל

 -מא"ה לע תורשופ םילימ המכ ללגב םינמרגה ידי-לע ושנעוה

 ןויגהה תרוש .אטילב םידוהיח יפלכ וטקנ םינמרגהש "םיעצ

 לשב אל םינמרגה ידי-לע ושנעוה ריכזתה ימתוחש תבייחמ

 המילאה היצזינמרגה לע םיטובה םירבדה לשב אלא ,םילימ ןתוא

 ,תינידמ תואמצעל יאטילה םעה תפיאש לע הרהצההו אטיל לש

 .םישבוכה-םינמרגה לש םהינזוא תא ומרצש םירבד

 רבמבונ שדוחב םינמרגל שגוה ריכזתהש ןובשחב איבהל םא

 אטילב תידוהיה היסולכואה לש הבור בורש ירחא רמולכ ,2

 -במש הנקסמ ללכל עיגהל אלש רשפא-יא ,הדמשוה רבכ

 -- יזאווקל ךרעו תוילאוטקא םוש התיה אל תידוהי הניח

 ידי תאצל"' ידכ קר ריכזתב הללכוהש ,םידוהיה ןעמל תולדתשהה

 "םידוהיה ןעמל ותולדתשה"ב סיקיטשאר םג השעש יפכ ,"'הבוח

 .אטילב ינמרגה יאבצה ןוטלשה ישאר ינפל

 תיאטילה תונגותע ה תידוהיה הידגרטה לע הביגה ךיאו

 ועיפוהש םיטעומה םיילגלה םינותעה ! ינמרגה שוביכה ןמזב

 ידי-לע םהילא חלשנש רמוח רקיעב ומסרפ תיאטילה הפשב זא

 תועידי .תיאטילל םוגרתב ומסרפל ויה םיבייח םהשו םינמרגה

 תילגלה תונותעב עיפוהל ולכי ,יאטיל היה םרוקמש םירמאמו

 .תיצאנ-יטנא חורב אל ,תוחפל ,וא ,תיצאנ חורב ובתכנ םא קר

 "ישעמ תא הנגת יכ תופצל היה רשפא תאזה תונותעהמ אל

 תונותע םג זא התיה ךא .םידוהיה יפלכ םינמרגה לש םימדה

 לככ העד עיבהל תישפח התיהש ,תילגל-יתלב תיאטיל

 הרורב הבושת + תאזה תורשפאה תא איה הלצינה ! הבל םע רשא



528 

 -בתכב ,הטיימיש הנא תיאטילה לש הירבדב תאצמנ וז הלאשל

 ,לארשיב אטיל יאצוי דוגיא לש ונויכראב אצמנש הלש די

 : תירבעל םוגרתב
 -זהש ,תינלופהו תיאטילה ,תילגל-יתלבה תונותעה לכב"
 בותכ היהיש דחא רמ א מ ףא יתאצמ אל ,ידיל הנמד

 -ילה ...ותנגהו ידוהיה םעה ןעמל םד-תתוש בלבו טהלב

 סחיב השענש לווע לכ לע טהלבו תוליעיב וביגה םיאט
 הנתינ םיצאנה ידיב םידוהיה תדמשה לע וליאו ,םיאטילל

 תושגדהה) "דבלב המועז הקינורכ וז תונותעב

 .(.ג,ל -- .ילש
 רטשמל הנש יצח תאלמבש הטיימיש תרפסמ דידבתכ ותואב

 הנה יכ ,הנולתה ובו ןולע םיאטילה םינמואלה ואיצוה יצאנה
 -והיה היסולכואה לכ תא םינמרגה ידיל וריגסה ,םיאטילה ,םה

 ילב תויאטילה תורייעה וראשנ התעו תודגנתה לכ אלל תיד
 ראשנ אל ידוהיה שוכרהמ ףאו הכאלמ-ילעב

 -וחנ ויה אלש םידירש אלא םיאטילה ידיב
 אל תאז תרומת .(.ג.ל -- .ילש השגדהה) םינמרג ל םיצ

 ...המואמ םיצאנה םהל ונתנ
 -והיב תודבכ תומשאה םיחיטמה ,םייאטיל םיטסיצילבופ המכ

 תפוקתב יאטילה םעה יפלכ תילאיול-יתלב תוגהנתה לע םיד
 -ילה יכ ,חיכוהל םילדתשמ ,אטילב ןושארה יטייבוסה ןוטלשה

 תעב םידוהיל הרזע טישוהל ידכ לכה תא תאז לכב ושע םיאט

 -ילבופ םע .םיצאנה ידימ םליצהלו םתוא דקפש ארונה ןוסאה

 לש םנותעב םסריפש ,הנלאש סאזוי םג הנמנ הלא םיטסיצ

 227ו 21דמ ("תושדח") "סונָאיּואנ" ב"הראב םיאטילה םירגהמה

 הפשב םיבותכ םירמאמה .ןודינב םירמאמ ינש 1948 לירפאב

 טרפ ,תויטרקנוק תודבוע לע עיבצהל ילב טעמכ ,תימתס

 .הלוכ היודב הינשהו ירמגל תפלוסמ ןהמ תחאש ,םייתשל
 השיגפ הכרענ םידוהיל הרזעה תלועפ תא קזחל תנמ לע"

 ןקסעה ןיבו הקשי'זריב סאלוקימ 'פורפ ןיב (.ג.ל -- .תיאשח)

 -- .הלא תורוש בתוכ) לקנופרג .ל ד"ועה ,ידוהיה ירוביצה
 תואצות ויה המ ךא ,םיניינעה לכ טורטורפב ונודנ ...(.ג.ל
 .הנלאש בתוכ -- "עודי אל רבחמל -- השיגפה

 ודרשמב ,הנבוקב 1943 ביבאב המייקתה השיגפהש איח תמא
 תמזי יפל אל ךא ,תילותאק היסנכ ןינבב ,יאטיל ןוירטונ לש
 םימיב .הנבוק וטיג לש "טארנטסטלא"ה תמזיב אלא ,םיאטילה
 םינקסע לש הדיעווה תטלחה תובקעב יכ תועומש וטשפ םהה

 ,הקשי'זריב .מ 'פורפ לש ותושארב ,1943 לירפאב 5-ב םייאטיל
 תודיחי תמקה הבייח םינמרגה דצמ םימויאו ץחל תחת רשא
 ויתויוכמס ובחרוי -- םזיבשלובה דגנ קבאמל תויאטיל תויאבצ

 -ייוסמ תויוכמס םג ול וקנעויו "יאמצעה יאטילה ןוטלשה" לש

 .ל "טארנטסטלא"ה רבח לע זא לטוה .תואטיגל עגונב תומ

 דוע הקשי'זריב .מ 'פורפ םע תודידי יסחיב היהש ,לקנופרג

 .ןינעה תא ררבלו יאשחב ותא שגפיהל ,המחלמה ינפלמ
 תוברקתהל הדוגאה לש ר"ויה היה ןנקיתכ םינשבש ,הקשי'זריב
 -תמו תוילרביל תופקשה לעבכ עודי היהו םידוהיו םיאטיל ןיב
 ידוהי לש הידגרטה לע םינכ רעצ-ירבד השיגפב עיבה ,תומדק
 ליעל תורכזנה תועומשל יכ ררבתה החישה ךלהמב ךא ,אטיל
 .דוסי היה אל

 הביסה תאזו השיגפל תוישממ תואצות םוש אופיא ויה אל

 וירמאמב רפסל ,הנלאש ,םירמאמה רבחמ עדי אל עודמ ךכל

 איה הנלאש רפסמ הילעש היגשה הדבועה .השיגפה תואצות לָע

 אטיל תודהי

 לש "ץוחה רש" תויהל היה ךירצש ימ ,סיטיפיקס .ר ד"ועהש
 ןילרבמ רוזחל ול ושריה אל םינמרגה ךא ,"תינמזה הלשממהיי

 ,רשפאל תנמ לע ץראל-ץוחב םימרוג םע לוכיבכ רשקתה ,אטילל
 -- ? םהיתוחפשמ םע דחי) םידוהי םינקסע 20-ל ,ןושאר דעצכ

 הנותנ התיהש ,אטילמ ,הארנכ ,הנווכה) הינמרגמ תאצל (.ג,ל
 וליאכ הרסמג תאז העצהש ; ץראל-ץוחל (.ג,ל -- .ינמרג שוביכל
 רוביצה ינקסע"ש הבושת וגממ הלבקתנ יכו וטיגב לקנופרג .לל
 וררשש תוביסנה תא ריכמה לכ ."םינורחא וטיגהמ ואצי ידוהיה

 לש ץמש תויהל לוכי אל ףאו היה אל יכ ןיבי ןמז ותואב
 רתי .תמייק התיה ללכב םא ,תאז תינוימד "תינכת"ב תוילאיר
 .תאזכ העצה ודועמ לביק אל לקנופרג .ל ,ןכ לע

 דאמ םיבר -- יאטילה רוביצה בור לש וסחי אופיא היה הזכ

 המויאה הידגרטל -- תיאטילה היצנגילטניאה ןכו םעה יטושפמ

 החבטנו םודרגה לע חאושה תונשב התלעוהש ,אטיל תודהי לש

 .הלוכ

 תישארב דועש םיאטיל םג ויה ,תאז שיחכהל ןיאו ,םנמא

 םידוהיה יפלכ םיירברבה םישעמהמ ועזעדזנ ינמרגה שוביכה

 ךותמ ךא ,םינמרגה ישעממ ועזעדזנשמ תוחפ אל םמע-ינב דצמ
 רבד ושע אלו לודגה םבורב וקתש םינמרגה תובוגת ינפמ דחפ
 .ןטק ץמוק ויה םג ולו ,ליצהל היה ןתינש ימ תא ליצהל ידכ

 תורמל ,זוע ורזאתהו םנופצמ לוקל ועמשש םיאטיל םג ויה ,תמא

 םינודינה םידוהיה תרזעל אובל ,ךכב תוכורכ ויחש תונכסה

 ורמאמ תא הז רפסב 'ר) ןטק היה הלא לש םרפסמ .הילכל
 .(ועייסש םיאטיל : ןילי ריאמ לש

 ,סיטייסאי .ד ר"ד ירבד םה דאמ םירזומ ,רומאה לכ רואל
 (המסרופ וב רפסה לש 386 'מע) ליעל הטטוצש ותדובעב רשא
 הרזעה לע הקיתשב םירבוע םהש" לע םידוהיה לא הנעטב אב

 .(האושח ןמזב) "םהל וטישוה םיאטילהש תירמוחהו תילרומה
 -והיה יפלכ ישונא סחי וליגש םיאטיל םהה םימיב ויה ,רומאכ

 םיב הפיטכ ויה -- םילענ ויה אלש לככ -- םהישעמ ךא ,םיד
 הכ םיאטיל רשא חצרו תוירזכא ,תוללעתה ,האנש ישעמ לש
 ר'י'דל שי תוכז וזיא .םידוהיל וללוע ,םעה תובכש לכמ ,םיבר
 ,לוכיבכ ,"הבוטה ייופכ" םידוהיה לא הנעטב אובל סיטייסאי
 ? ומע ינבמ םיבר לש םהישעמ תא אלמ הפב הנגמ אל אוה םא

 םינמרגה ינפ תא לביקש ,יאטילה רוביצהו בר ןמז רבע אל

 ןוטלשהמ "םלאוגו םעישומ" תא םהב הארו הלהצבו החמשב
 ינמרגה שוביכה ןוטלש לש וסחימ הרמ בזכאתה ,יטייבוסה

 -רתהו םיילכלכה ,םיימואלה ,םייטילופה םיסרטניאלו םיאטילל
 .םהלש םייתוב

 תא םקשל היטנ םוש םינמרגה וארה אל שוביכה תליחתמ

 עוציבל דימ ושגינ םה ,ךפיהל ;אטיל לש תינידמה התואמצע

 םינמרג םיאלקח בושיי ידי-לע היצזינולוק לש תבחרנ תינכת
 -שמו םהיתומדאמ םיאטיל-אלו םיאטיל םיאלקח לשנל ולחהו
 ,ידנאלטסוא"'ה לכ תא ומכ ,אטיל תא ךופהל תנמ-לע םהיק

 ,החרזמ יאטילה םעה תא קוחדלו םמצע ליבשב היחמ-חטשל
 יחטשב םיאטילה ילגר תא ורצה םה .לארוא ירהל וליפא ילוא
 ףלא 75-כ ילטורב ןפואב ורצע ,הלכלכהו תוברתה ,ךוניחה
 .היפכ-תודובעל הינמרגל םתוא ולגיהו הדובעה ליגב םיאטיל
 .םיאטילה םירכיאה לש לוביהמ לודג קלח ועיקפה םינמרגה

 אבצב בלושיש "יאטיל ןויגל" םיקהל םיאטילהמ ושרד םה
 -יעצמאב וטקנ השירדה רחא אלמל םיאטילה ובריסשמו ,ינמרגה



 יללכ רודמ

 תא ורגס ,םייאטיל תודסומ יפלכ ןהו םיגיהנמ יפלכ ןה יוכיד
 וכפה ,םיינוכית רפס-יתב ןכו םיהובגה הלכשהה-תודסומ לכ

 .ידומילה םדויצו םשוכר תא ודדשו םיניטקרסקל םהיניינב תא

 ןיבל יאטילה רוביצה ןיב הלודג תוחיתמ ורצי הלא םישעמ
 תינמרגה הסובתה ירחא ,1943 תנשמ רקיעב ,שוביכה תונוטלש

 םתסובתל םינושארה םינמיסה רבכ וארנש העש ,דארגנילטסב

 35%.תברקתמה האלמה

 רוביצה לש םייטילופה חורה-יכלהב הרומת וללוח הלא לכ

 לע אל ,השדח היצטניירוא םלצא ןמתסהל הלחה .יאטילה
 תונידמה לע אלא ,תוצעומה-תירב לע אל םג ןבומכו ,םינמרגה

 .הינטירבו תירבה-תוצרא -- תויטרקומדה

 תוכלשה הרומאה הרומתל ויה יגולוכיספ ןפואבש ,ןיבהל לק

 ,רמול רשפא-יא .םידוהיה יפלכ םיאטילה תדמע לע םג תומייוסמ

 םידוהיה לש םירוסמ םידידיל עתפל וכפה םיאטילה לכ יכ

 יכ הדבועב ריכהל אלש ןוכנ הז ןיא ,ךדיאמ ךא .םיפדרנה
 ינויב םויא הכ יוטיב הל האצמש ,םידוהיה יפלכ תטהולה האנשה

 הדימב גופל הלחה ,ןכמ רחאל הרצק אל הפוקת ךשמבו ,1

 יכ םא ,םינמרגהו םיאטילה ןיב םיסחיה תורדרדיה םע תמייוסמ
 םיאטיל-םירטוש וספת 1943 ויתסב וליפא .לילכ המלענ אל

 -שיגל םתוא וריגסהו תורעיל םכרדב ויהש םידוהי םינזיטרפ
 םייאטיל םיגוחב השגרוה 1944 תנשב רקיעבו 1943 תנשב ,ופאט

 .הלצה-די םהל טישוהלו םידוהיה תרזעל אובל תונוכנ םימייוסמ

 רמאנש יפכ ,ןכש ,עונצ ףקיהב קר תושעל היה רשפא תאז ,תמא
 ,םייחב דוע ויה אטיל ידוהי ןוילימדעברמ ןטק קלח קר ,ליעל
 .דאמ תולבגומ םירבדה עבטמ ויה הלצהה תויורשפא םגו

 לש םייוסמ רפסמל הרשפיא ,הנתינש הדימב ,םיאטילה תרזע
 ידכ ,םהידלי תא םלצא ריתסהל וא ,וטיגהמ חורבל םידוהי

 התיה וטיגהמ החירב .םיצאנה לש תוינחצרה םהידימ םליצהל
 תולובחתמ תולובחתב קר העצבל היה רשפאו תנכוסמו השק
 םירשק םהל ויהש ,דבלב םירופס םישנא וחרב הליחת .תונוש

 .םעז רובעי דע םאיבחהל ומיכסה רשא ,רפכבו ריעב םיאטיל םע

 ,1943 תנש לש הינשה תיצחמהמ לחה דחוימבו ,ןכמ רחאל
 םלועמ לבא ,תואטיגהמ חורבל םדיב הלעש םידוהיה רפסמ לדג

 ,םיאטיל ויהש ןייצל שי .םיבחרנ םידממל תוחירבה ועיגה אל

 םידוהי םהיתבב וריתסה רשא ,לודג היה אל םרפסמ יכ םא

 -לע ךא ,םמצעל הנכס ךות וליפאו ,אדירג םיינמוה םימעטמ
 ,ונממ חיוורהל היה רשפאש קסע םיאטילה תאזב ואר בור-יפ
 ןמ םידוהי לש לודג אל רפסמ .םינוכיסב ךורכ היהש םגה

 ,םיער אל םיאנתב םלצא ויחו םיאטיל לצא ורתתסה תואטיגה

 םיאנתב םירתתסמה ויח בורל לבא ,םמצע תא וליצה ךכו ,תיסחי
 םהילא וסחייתהו םתוא ולצינ םיטעומ אל םיאטיל .רתויב םישק
 תונעטב "םהיליצמ" לא אובלו הפ תוצפל ולכי אל םה ךא ,ער

 םיניינבב ףרוחב וליפא תויחל ויה םיסונא םיבר .תושירדבו
 ; טעומ ןוזמ ולביקו תותפרבו םירידב ,םיפתרמב ,םיקסומ אל
 וא ופאטשיגה ןכש ,תושפנ-תנכסב ףרה אלל םינותנ ויה םה
 םוקמ תא תולגל ויה םייושע תיאטילה תיאשחה הרטשמה

 ,םינכש ידי-לע תונוטלשל םידוהיה ורגסוה תופוכת .םאובחמ
 וא ביר לשב ,םיאטילח םהיחראמ לש םיבורק וליפאו םירכמ

 תידפולקיצנא" לש 15 ךרכב "ינמרגה שוביכה" ךרעה תא 'ר 8
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 םמצע "םיחראמ'"'הש םירקמ םג ויה .םמצע ןיבל םניבש ךוסכס
 ,תונוטלשל םידוהיה תא וריגסה

 דגנ "היצקא" םינמרגה ידי-לע העצוב 1943 רבמבונב 5"זב
 תאזכ תונערופש ששחל דוסי היה .ילוואש וטיגב םינקזו םידלי

 התיה םידליה תלצהל הדיחיה ךרדה .הנבוק וטיג תא םג דוקפת

 -אל תוחפשמל םרסמלו תילגל-יתלב ךרדב וטיגה ןמ םאיצוהל
 לכמ השק היה וטיגה ןמ םתאצוהב ןושארה דעצה רבכ .תוידוהי
 השקה היעבה םלוא .תינוחטבו תינכט ,תיגולוכיספ ,תוניחבה
 ומיכסיש תוחפשמ "ירא"ה דצב אוצמל התיה רתויב תכבוסמהו
 -ארטה םימיבש ,תודוהל ךירצ .םידוהי םידלי זאד םיאנתב לבקל

 וטיגה ידוהיל םינפ וריבסהש םיאטיל רפסמ ואצמנ םהה םייג

 .םהידלי תא ליצהל הרזעב די םהל וטישוה ןוכיס ךותו

 לש הז ןינעב םתלועפ תא סנ לע תולעהל ךירצ רקיעב

 לש תונווכ ןאכ ועירכה תופוכת םא םג ,םיילותאקה םיגוחה
 שי ןאכו .תירצונה היסנכה יפנכ תחת ןתסנכהו "תושפנ תלצה"

 וילעש ,סיגזירב ,הנבוקב ילותאקה ןומגהיכראה ןגס תא ריכזהל
 תיבבש ותרידב תודחא םימעפ לביק רשא ,ליעל רבכ רבוד
 הנבוק וטיג לש "טארנטסטלא"ה ירבחמ דחא תילותאקה הירוקה

 "טארנטסטלא"ה רבח היה רוקיב לכ ברע .יאשחב ולצא רקיבש

 יתב" לש ינמרגה להנמה רדחב היהש ןופלטב ותא רשקתמ הזה

 ןמז תא ומע עבוקו -- הז לש ורדעה ןמזב -- "םילודגה הכאלמה

 -סטלא"ה רבחל םג רסמ סיגזירב ,שארמ תמכסומ הפשב רוקיבה

 םיילותאק םיליעפ םתסו םירמכ תורשע המכ לש המישר "טארנט
 -שמב םידוהי םידלי תרתסה ןינעב הרזעל אובל םינכומ ויהיש
 םישנא זא ויה םירחא םייאטיל םיגוחב םג ?.תויאטיל תוחפ

 ויה .וז הרטמל םירחא םג וליעפהו וטיגה ידלי תלצהב ולעפש

 ילבמו ,דבלב תוינמוה תוביסמ תאז ושעש תויאטיל תוחפשמ

 בורל ךא .ידוהי דלי תרתסהב הכורכ התיהש הנכסב בשחתהל
 םימעטמ קרו ךא םידוהיה םידליל תוסח תתל םיאטילה ומיכסה

 םיבר ויה .םיצפחו בר ףסכ םידליה ירוהמ וחקל םהו ,םיירמוח

 רשאבו ,הלגתת םתודהיש ששחמ םירענ לבקל ובריסש
 ,הדימה לע רתי ידוהי היהי אל ןהינפ-רתסלקש ושרד -- תורענל

 לבקל ומיכסה םירחא .המודכו תורוחש הנייהת אל ןהיתורעשש
 וניינעתי אל ,םהידלי לע ורתווי םהירוהש יאנתב םידוהי םידלי

 .המודכו רזנמב םתסנכהל ,םתד תרמהל ומיכסי ,םלרוגב דוע

 ויהו םיחוטב הלא תוחפשמב םידליה ייח ויה אל ,בורדיפ-לע

 הלע הלאה םיאנתה לכ לשב .םילודג םיישפנ םירוסיב םיכורכ

 ןמ םהידלי תא איצוהל םירוה לש םצמוצמ רפסמ ידיב קר

 .ריעב םרדסלו וטיגה

+ 

 ראורבפמ ,הנבוק ,(תיטייבוסה אטיל) "ִאווּוטַאיל וביראט"יב

 הטיסרבינואה 'פורפ ,סאנורימ .ר לש שגרמ רמאמ עיפוה ,5

 תאצוה ,ןהכ לרב לש (רעיב ידוהי) "דלאוו ןיא דיי א" רפסב 9

 ,קרוי-וינ ,("אקיצ" םע דחואמ) תוברתל ימלועה ידוהיה סרגנוקה

 החפשמ לש םיארונה היתולבסו היתויווח לש קתרמ רואית שי

 -סהלו וטיגה ןמ חורבל החילצהש רחאל םייחב הראשנש תידוהי

 תרומת ,ןבומכ -- יאטיל רכיא לצא רעיב םישדח 9-כ רתת

 .הובג םולשת

 ןומגהה לע הבוט העד דימת התיה "טארנטסטלא"ה יגוחב .0

 ידלי תלצה ןעמל הליגש דהואה סחיה רואל רקיעב ,סיגזירב

 תומדכ ותוא םיראתמה םיכמסמ ולגתנ ןמזה ךשמב ךא ,וטיגה

 ,הזמ עורג אל םא ,תקולחמב היונָש



00 

 בתכנ רמאמה .תירבעל םוגרתב הפ ןתינה ,הנליווב תיאטילה

 ומע ינבמ םתוא דגנ תומשאה אלמ אוהו והומכ ןיאמ בל-באכב

 : אטיל ידוהי תדמשהל םדי תא ונתנש רבחמה לש

 אטיל תודהי

 הלילה לכ .הבחר דיב ךל םלוש ךתדובע רובע .הצורמ

 .םיינישה תרומתב םיפלקב קחשל תלוכי

 -ועמ ונילא העיגהש ,הפודש הלמ ךנה ןה ! תוישונא ,יוה

 ישפנ .ךירוסיי ביתנב ,לארשי םע ,ךתוא האור ינא"
 ךלרוגב רכזנ ינאשכ ,הפרחו באכמ יברקב תחפייתמ

 תועווז תונש שולש ךשמב ותאשל ךילע היהש ,ללמואה

 לעכ דייצ ךילע םיכרוע ויה ונתנידמב רשאכ ,םיצאנה

 ...רבדתויח

 שיבכב ףחי ךלוה ,האג לארשי-"ןב ,ךתוא האור ינא

 העברא .ןטקה ךנב תא ליבות ךידיבו םרומ ךשאר ,בוחרה
 קזח ךמצע תשגרה התא .רוחאמ ךוויל םיבור ינודיכ

 .םלעיהל ערה ףוסש תנמאה יכ ,םינודיכהמ

 תצר ךיא רכזנ יננהשכ ,הכר הדלי ,ךילע לבאתמ ינא

 ? םויה ונב וריי יתמ ,ינודא : תלאשו ןיילתל
 ךכרתמ היה ומצעב האנשה-לֶא וליפאש ,יל המדנ

 .וז המימת הדלי לש התלאשמ
 .ךניילת ךל הנע ...הרינ אל ללכבו םויה אל ,אל
 ,י'יקנ ןופצמ"ב ,םוי ותואב דוע .חצורה ,רקיש אל אוהו
 -לוג ץפינ קר ,ךב הרי אל ,תיב-תרצות ש"יימ רוכיש
 לע רובל ךתוא קרז םייחב ךדועבו הבורה-תקב ךתלג

 .התמה ךמא לש הביל

 תישונא תומד רשא ,םדא תאלח ,םכתא םג האור ינאו
 דוע םכידימשכ ,תונברקה שוכרב םתקלחתה .םתדביא
 תועבט ,ישמ ידגב .םכיתונברק חצרמ םחה םדה ףטונ
 הנמש הדועס וזיא -- בהזמ םירגיס-יתב ,םידימצ ,בהז
 .העבש עדוי וניאש ,םכנובערל

 םש .התיבה רהממ ךנהו ,ןיילת ,בורעל רבכ הטונ םויה
 ךינפל הנהו .לחוימה ש"ייה ךתדובע רכשכ ךל הכחמ
 הז ,הרבקנ םרטש ,שואיי לש בחר ךויח םע ,תלוגלוג
 קיפסה אל .בהז יניש אלמ תמה לש ויפ יכ ,בהז לש ךויח
 .ולאה בהזה תוכיתח תא דחא דחא איצוהל ןמזה ךל
 .התיבה ותחקלו תמה לש שאר ךותחל לק רתוי
 ,םייניש אפור ברעה ותואב תייה ,הרונמה רואל ,םשו
 ךנה .םלועמו זאמ ויהש ,םיינישה יאפור לכב רזכאה

 רסח םלוג הזיא אלו רמנ אל גהנ ךכ ןה .םולחה תומל
 םאה .ותוא הדלי היריצב םִא רשא ,םדא אלא ,שגר

 יניעמ העמד הריסהה + ול הקשנה ? םִאה הקניפ ותוא םג
 .ויתועמד ושבי רהמ המ ,יוה ? ללועה
 םייניש רסח ,םיטמק שורח ןקזל המוד ךנה !קדצ ,יוה

 ןה .ול געול לכהו וילע הרומ עבצא לכ רשא ,טפורמו
 םיכלהתמ המדאה ינפ לע דוע לכ ,תדביא תוניגה קיז לכ

 .יקנ םדב וור הלק העש ינפל דועש ,םדא-ינב
 יפשנ רחאל יכ ,םכשאר לע הפרחו הללק ,םדא תאלח ,יוה
 תרחמל םכמצע םתטשק דוע םכלש םיילעוגה קשחה
 .היסנכל םתכלה גח תחמשבו רקובה
 לכ לע םדי וכמס רשא ,ולא לע םג תשלושמ הפרח ,יוה

 .םיחצורה תא ודדועו םהב וחמש ,ולאה םימויאה םישעמה
 םירודכב ךוסחל ידכ רשא ,"איצממ" חקור ,ךל הפרחה
 לוהמ בלח םהל תתל ךמצע תעצה םיללועה רובע

 .לערב
 תוירזכאה לכ לע יכ ,הפרחה םתכ ץבור ילע םג ,ינובאדל
 התכב ישפנ .תטהול תיבמופ האחמב ילוק יתמרה אל
 קרוח ינאשכ ,שאוימו םינוא רסח יתקתש ךא ,יברקב

 -זועו םיירברבה םיצאנל םוהת תאנש יבלב רגואו ינישב
 יתירוג אלו יתגהנ אלש לע יתפרח איה הלודג .םהיר

 .קדוצה רבדה רובע
 תאלח הברה ךכ לכ ,וננובאדל ,ונל ויה םימיה םתואב

 ."תמאב םילענ םישנא טעמ ךכ לכו םדא

 ךרוצ ןיאו םמצע דעב םירבדמ סאנורימ 'פורפ לש וירבד
 .םהילע ףיסוהל

 רמאמה םוגרתמ קרב .צ רמ ידי-לע השענ תירבעל םוגרתה .1

 ,"עטיל" רפסב ראג .י רמ לש ורמאמב עיפוהש שידייל תיאטילמ

 רעשיווטיל רעד ןופ עטכישעג-ןברוח רעד וצ : םשב ,ןושאר קלח

 -תיאטילה היצניבורפה לש הנברוח תודלותל) ץניווָארפ רעשידיי

 עשיווטיל ןופ טפאשלעזעג-רוטלוק" ידי-לע אצוה רפסה .(תידוהי

 .(אטיל ידוהי לש תוברתל הרבח) "ןדיי



 הנבוקח וטיג





 לקנופרג .ל

 וטיגב רתויב םיבושחה םיעוריאה

1 
 וטיגה תריגס דע המחלמה ץורפמ

 םימדה-תועסל םינושארה סםינמיסה

 אבצה ידי-לע ופקתוהש תונושארה תודוקנה ןיב התיה הנבוק

 תודחא תועש ,1941 ינויב 22-ב ,רקוב תונפל רבכ .ינמרגה

 ,מ"הירב דגנ תויתמחלמ תולועפב תיצאנה הינמרג החתפש ירחא

 תוצצפ ריעה לע וריטמהש םייאבצ םיסוטמ הנבוק לעמ ועיפוה
 .תובר

 תויריוואה תופקתהה ונשינו וכלה ןושארה המחלמה םוי ךשמב
 םיירהצה תועשב ךרעב .תובר תופירשל ומרגש ,תוינמרגה

 -תודסומ ידיקפ הנבוק תא ובזע ןוזפחב .ריעה יוניפ ליחתה

 דוע היה אל 1941 ינויב 23-ב .םינושה םייטייבוסה ןוטלשה
 הלשממ" ריעב עיפוה םוי ותואב .הנבוקב יטייבוס ןוטלש

 .סנכנה ינמרגה אבצה תא המח הכרבב המדיקש "תינמז תיאטיל

 לש התואמצע שודיח לע וידרב תיגיגח םסרופ ןמז ותואב

 םינייוזמ ויהש ,"םייאטילה םינזיטרפה" הטמ םקוה םגו אטיל

 רשאו ,םיטייבוסה לש ןושארה ןוטלשה ימיב רתסב רגאנש קשנב

 החטשמ יטייבוסה אבצה שוריגל לועפל התיה תרהצומה םתרטמ
 -ממה" סטבתהל לכות וילעש ןייוזמ חוכ םיקהל ןכו אטיל לש

 יטייבוסה אבצה ילייחב ובניז םה ."תימואלה תיאטילה הלש

 ישעמ עוציבו דחפ תלטה התיה םתלועפ רקיע ךא ,גוסנה

 ינויב 23-ה לש ורקבב .תידוהיה היסולכואב תוערפו תומילא

 ריוואבו הנבוקב תידוהיה היסולכואה ברקב הלהב הררתשה

 ,תידוהי-אלה היסולכואה לש ןייועה סחיה .םד חירהל וליחתה

 ךלהו רבג ,ימשיטנא ןכל םדוק דוע היה הנמיה רכיג קלחש

 .םימדו תוערפ ףאוש ,ידוהי-יטנא יפוא רתויו רתוי לביקו

 םיטלמנ

 יאטילה ריעה-ןיצק רשאכ ,רתוי דוע ןכוסמ השעג בצמה
 םימעפ המכ וידרב זירכה ,סילאיבוב ,"הלשממ"ה ידידלע הנּומש
 אבצה לע םירוי םידוהיה יכ עבקנש רחאמש ,םויה ךשמב
 גרוהל ואצוי -- גרהייש ינמרג לייח לכ לע ירה ,סנכנה ינמרגה

 םיטילפ לש רכינ רפסמ ריעל ועיגה םוי ותואב .םידוהי האמ

 ולכוי הבש ,הוקתב הנבוקל וחרב םה .הדשה-ירעמ םידוהי

 "םיאטילה םינזיטרפה" ידידלע וכרענש תוערפה לגמ לצניהל

 וליחתה ןמזב וב .הדשה-ירע תא םג ופיצה רשאו םינמרגהו

 לשממה ידרשמב ודבעש הלאמ םיבר םהיניב ,םידוהי יפלא
 לגרב בור-יפ-לע ואצי םה .ריעה תא הלהבב שוטנל ,יטייבוסה

 םהמ קלח .ר.ס.ס.ס לש החטש ךותב םהייח תא ליצהל וויקו

 םיינמרגה םיסוטמה ידי-לע םהילע ולטוהש תוצצפמ הפסנ

 ירחא וחילצהש םיבר ,ךדיאמ .םינוש תומוקמב שאה-יפוליחמו

 ושרוה אל ,.ר.ס.ס.ס םע םדוקה לובגל עיגהל םישאונ םיצמאמ

 ךא ,הנבוקל רוזחל וצלאג םה .ותוא תוצחל םינושארה םיימויב

 אבצהו "םיאטילה םינזיטרפה" ידי-לע תוסופת ויה רבכ םיכרדח

 םינזיטרפה" לש םהידיל ולפנ םירזוחה בור .םדקתמה ינמרגה

 ללותשה הבש ,הנבוקל הרזח ועיגה ןטק קלח .וגרהנו "םיאטילה
 .ארונ םורגופ ןמזה ותואב

 לש ץולחה-תצובק הנבוקל הסנכנ ינויב 24-ה לש וברעב

 .הלהצו החמשב םיאטילה ידידלע הלבקתנש ,םיינמרגה תוסייגה

 .םינמרגה ןוטלשל הנותג הלוכ ריעה רבכ התיה ינויב 25דב

 םירחא תומוקמבו הקדובאלסב תוערפה

 -רפה" ברקב רקיעבו ,תוינמואלה תויאטילה תובכשה ברקב

 תא וררמי םיאטילהש לככ יכ ,ןויערה חוור ,"םיאטילה םינזיט

 יניעב ןח רתוי ואשי ןכ ,םמד תא וכפשיו םידוהיה לש םהייח
 הרכה םינמרגהמ גישהל ,לוכיבכ ,וחילצי וז ךרדב .םינמרגה

 הז רבד .םייאטילה ןוטלשה-ידרשמ םויקו אטיל לש התואמצעב

 שממ הלביקש ,תידוהי"-יטנאה ,תנייועה הריוואה תא ריבגה

 םינזיטרפ" וכרע יגויב 26-ל 257ה ןיבש הלילב .יכיטס יפוא

 -ותעה לש ותגהנהב ,םייאטיל םיטסיזנמיגו םיטנדוטס ,"םיאטיל
 םש) הקדובאלס יאנבוקה רברפב תוערפ ,סיטיימילק יאטילה יאנ

 ףלאמ הלעמל ופסינ הלא תוערפב .(וטיגה רחואמ רתוי םקוה

 אלא ,םיבורב ורי קר אל "םיאטילה םינזיטרפה' .םידוהי

 תוחפשמ ורצבתה ובש ,תיב .םינזרגו םיניכסב םג ושמתשה

 וללעתה םג םיערופה .םייח ופרשנ םלוכו תצוה ,תודחא תוידוהי
 ירחא םוי .םמצעל םירבק רופחל םוצליא םתחיצר ינפל : םידוהיב

 םיחצרנה תופוג תא ואיצוה רשאכ תוירזכאב םידוהיה וכוה הז

 .הקדובאלסב ןשיה תורבקה-תיבב םורבקו םהיתבמ

 תויולפנתה םיאבה תולילב ויה ריעה לש םירחאה םיקלחב םג

 -ורהה רפסמו ,םידוהיה לע "םיאטילה םינזיטרפה" לש םימד

 וללעתה םיאטילה םיחצרמה ,בושו .2000-מ הלעמל היה םיג
 .םהיתונברקב

 60-כ "םיאטילה םינזיטרפה'" ידידלע ואבוה ינויב 27-ה םויב

 לודג ןומה יניעל ,טקפסורפ-וטואטיווב "סיקוטיל" ךסומל םידוהי

 םלוכש דע לזרב-תוטומב וכוה : תושק םש ונוע םה .םיאטיל לש

 םינועמ המכ לש םהיתויפ ךותל ובחת םיחצרמה .םידודש ולפנ

 ומירזה םכרדו ,תוינוכמ תפיטשל םהב םישמתשמ ויהש ,תורוניצ

 םתלועפ רקיע ךא .וקנחנ םיללמואהש דע תויפה ךותל םימ

 לש םיינומה םירסאמ עוציב היה "םיאטילה םינזיטרפה" לש
 ,התיה םתרטמ .ברעב ,ינויב 24-ב וליחתה םירסאמה .םידוהי

 יפוא הזל היה השעמל ךא ,םידוהי םיטסינומוק דוצל ,לוכיבכ

 .ןגמ-ירסח םידוהי לע יארפ דוצמ לש

 יייעיבשה טרופ''ב תינומה הדמשה

 םיתבבו תובוחרב .םימי 10-כ וכשמנ םיינומהה םירסאמה

 םה .םידליו םיריעצ ,םינקז ,םישנו םירבג הנחבה אלל ורסאנ

 -ילה םינזיטרפה" הטמ ,רהוסה-תיב :םינוש תומוקמל ולבוה

 6000-ל בורק ,דועו יעושיה רפסה-תיב ,הרטשמ-תונחת ,"םיאט

 ןתמל תודוה ררחתשהל תילצה ןטק קלח קר .וספתנ םידוהי
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 לש "יעיבשה טרופ"ל וחקלנ ראשה לכ .הרקמב םתס וא דחוש

 םלוכ .םירבגל םישנה ןיב ודירפה םש .רבעשל יאנבוקה רצבמה

 תורשע ורונ םוי ידמ .וראותי אלש רעיש-ירמסמ םיאנתב וקזחוה

 .1941 ילויב 7-ה דע בצמה היה הזכ .וסנאנ םישנ 30-כ .םישנא

 םירבג םיפלא תשולשכ "יעיבשה טרופ"ב ורתונ םוי ותואב

 -רפה''ו תינמרגה ופאטשיגה ישנא ידי-לע וחצרנ םלוכ --- םידוהי

 םידליהו םישנה .ילויב 8-ל 7-ה ןיבש הלילב "םיאטילה םינזיט

 .םידחא םימי רובעכ וררחוש םשמו "יעישתה טרופ"ל ורבעוה

 תידוהיה היסולכואה הקזחוה וללה םיינומהה םירסאמה ימיב

 אלל דושה ךשמנ םירסאמל טרפ ; םויא רורט לש בצמב הנבוקב

 וכוה ןעוציב ךותו ךרפ-תודובע ינימ לכל וחקלנ םידוהי .קספה

 -ירפס ופרשנו וערקנו תסנכ-יתב םג וללוח תוערפה ימיב .תושק

 לש רישיה ודוקיפב "םיאטילה םינזיטרפה" ועציב הז לכ .הרות

 .(.ד.ס -- ופאטשיג) ינמרגה ןוטלשה

 וטיגה תריזג

 רוביצה-ינקסע ןיבמ םידחא ופאטשיגל ואבוה 1941 ילויב 8"ב

 ריבר .א אפורה ,לקנופרג .ל ד"ועה ,גרבדלוג .י ד"ועה : םידוהיה

 -ץאזנייא"ה שאר םהל עידוה םש .רלקומשו גינס םינברהו ,ץיבונ

 ופאטשיגה שאר לש ותוחכונב ,רקַאלַאטש .ס.סדה לרנג ,"הפורג

 םיאטילהו םיטסינומוק םה םידוהיה לכש רחאמ יכ ,רגי ,אטילב

 רובעל םידוהיה לכ לע ןכל ,אתווצב םתא תויחל םילוכי םניא

 קלחב םליבשב רדוסיש דחוימ וטיגל 1941 טסוגואב 15-ל דע

 עצבל ידכ .(לופמאיליו) הקדובאלס -- הנבוק ריעה רברפ לש

 .דחוימ "הרבעה דעו" םיקהל םהילע היה הנבוק ידוהי יוניפ תא

 ורסאנש םידליהו םישנה לכ תא ררחשל רגי חיטבה תאז םע

 יכו ,"יעיבשה טרופ"ב וקזחוה ןיידעו םיינומהה םירסאמב

 .ונשיי אל ,זא דע ויהש יפכ ,הנבוק ידוהי דגנ תוערפה

 ידי-לע המותח ,תדחוימ הדוקפ המסרופ 1941 ילויב 11"ב

 יאטילה ,הנבוק ריעה שארו ,סילאיבוב ,יאטילה ריעה ןיצק

 דטיגל רובעל הגבוק ריעה ידוהי לכ ווטצנ הב ,סָאקסּואיצלַאּפ
 רקיעב ,םהלש ידייג-אלדה שוכרה לכ תא לסחלו ,הקדובאלסב

 ןכדומכ .הקדובאלסב םידוהי-אל לש םיתבב ןיפוליח לש ךרדב

 ילויב 157-ב .הזחה לע בוהצ "דוד ןגמ" דונעל ידוהי לכ בייוח
 רתוה תימשר יכ םא .הקדובאלסל םידוהיה תרבעה הלחה 1

 ישנא ויה תובורק םיתעל ירה ,םילטלטמה לכ תא תחקל םהל

 שוכרה תונועט ,תולגעה לע םילפנתמ ינמרגה אבצהו ופאטשיגה

 .םשפנ-תוואכ שוכרהמ םמצעל םיחקולו ,ידוהיה

 םימוצע םיישקב הלקתנ הנבוק ידוהי לכל וטיגב רויד תאיצמ

 תותיחש-ירקמ ןכו םייוקיל הברה םג ויה .תוריד רסוח לשב

 .םינמרגה תדוקפ יפל םקוחש "הרבעהה דעו" ידבוע תלועפב

 -זאה ינמרגה להנימה הנבוקב לועפל ליחתה 1941 ילויב 17"ב

 -ןדגירב"ה -- ינוציק יצאנ רסימוק רותב דמעוה ושארבש ,יחר

 לש לובמ הנבוק ידוהי שאר לע ךתינ זאמו ,רמרק "רריפ
 תא תונעלו דיחפהל ,ליפשהל התיה תודוקפה תרטמ .תודוקפ

 -אלסב וטיגל הרבעהה ךילהתב התיהש ,תידוהיה היסולכואה

 לע בוהצ "דוד ןגמ'" תאשל ויה םיבייח םידוהיה לכ .הקדוב
 קר בוהצה יאלטה תא דונעל ווטצנ םדוק) בגה לע םגו הזחה

 תואריהל ,ריעב תוכרדמה לע תכלל םהילע רסאנ .(הזחה לע

 םיירוביצ הרובחת-יעצמאב שמתשהל ,םיקראפו םיירוביצ םינגב

 םיתרשמ קיסעהל ,וידר-ירישכמ קיזחהל ,(תורכרכ ,תוינוכמ)
 ,םשוכר תא רוכמל רּומח ןפואב םידוהיה לע רסאנ .םידוהי-אל

 אטיל תודהי

 ןהבש ,תודחוימ תועש ועבקנ .וריתסהל וא הנתמב ותוא תתל

 הריבע לכ לע .ןוזמ-יכרצמ םמצעל תונקל םיקוושל אובל ולכוי

 ואצוה ולאכ תודוקפ) תוומ -- יופצה שנועה היה תודוקפה דגנ

 .(ילוואשבו הנליווב םג

 עבקנ יחרזאה ינמרגה לשמימה םעטמ וטיגה לע הנוממכ

 -ילה הנּומ ורזועכ .קהבומ חצור ,ןאדרוי רריפמרוטש-רבואה

 וילעש ,תחשומ שיא ,רבעשל היריעה דיקפ ,סאקסנימאק יאט

 .םידוהיהו וטיגה לע הנוממה ןיב "רשקה שיא" תויהל לטוה

 םד בוש

 תחטבה יפל ,ילויב 7-ה ירחא הרואכל ךכש רשא ,םימדה-רורט

 1941 טסוגואב 7-ב .שדוח רובעכ שדחתה ,רגי ופאטשיגה שאר

 ,ופאטשיגה תדוקפ יפל ,"םיאטילה םינזיטרפה" ידי-לע ופטחנ

 -תיב רצחל ואבוהו ,םידוהי םירבג 1200-כ םיתבהמו תובוחרהמ

 .וררחוש ראשהו רהוסה-תיבב ואלכנ 1000דכ .יאנבוקה רהוסה

 -ילעב ויהש ,םירוצעהמ 100-כ דוע וררחוש םידחא םימי רובעכ

 .ורונו רהוסה-תיבמ ואצוה ,שיא 900-כ ,ראשה לכ .עוצקמ

 תוגקל הקדובאלסל ץוחמ ואציש ,םידוהי 26 ורסאנ םוי ותואב

 .םלוכ ורונ תרחמל .םירכאה תאמ ןוזמ-יכרצמ הלא-יא

 םידדובמ ויה ,הארוג רורט-תריוואמ ולבסש ,הנבוק ידוהי

 בור דצמ לובג-אלל האנשב ולקתנ םה .הרזע-ירסחו ירמגל
 .הרומג תושידאב -- רתוי בוטה הרקמבו ,תיאטילה היסולכואה

 ןומהה ןמ הבוט תיאטילה היצנגילטניאה התיה אל הז ןודנב

 םיאצוי םג ויהש ,ןבומכ .םהמ העורג ףא םיבר םירקמבו ,טושפה

 םידחאו םידוהיה םהירכמל ורזע םידדוב םיאטיל -- ללכהמ
 תובורק םיתיעל םנכסב ,תווממ םהידידי תא וליצה וליפא םהמ

 .םה-םהייח תא
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 ''תויצקא''ה תפוקת

 וטיגה תריגס

 םידדצה לכמ ףקוה וטיגה .וטיגה רגסנ 1941 טסוגואב 15-ב

 םילייחמ בכרומ דבכ רמשמ בצוה ביבסמ .ינרקוד ליית רדגב
 -ךסב ."םייאטיל םינזיטרפ"ו "תישילשה הגולפה" לש םינמרג

 --הינמרג תמחלמ ץורפ ינפל .םידוהי 29,760 וטיגל וסנכנ לכה

 -ושארה המחלמה ימיב ךא ,םידוהי 35,000-כ הנבוקב ויה היסור
 .םידוהי םיטילפ יפלא המכ הדשה"ירעמ ועיגה םינ

 תודוקפ תא עצבל ,וטיגה לש םיימינפה םיניינעה תא להנל ידכ

 תידוהי םינקז-תצעומ המקוה ,ויפלכ תוירחאב תאשלו לשממה

 סקלא ר"ד .סקלא ןנחלא ר''ד דמע השארבש *,("טארנטסטלא")
 הליהקה ינקסע לש הנורחאה תידוהיה הפיסאב הז דיקפתל רחבנ

 השארבש ,הפיסאה ךלהמ .1941 טסוגואב 7-ב הנבוקב המייקתהש

 ידוהי תרבעהל דעווה ר"'וי היהש ,ףלוו .צ ירוביצה ןקסעה בשי

 ןואכד לש ןמיסב הדמע הפיסאה .דאמ יטמרד היה ,וטיגל הנבוק

 לש "הרשמ"ל םידחא םידמעומ ועצוה .והומכ ןיאמ ישפנ

 תארוה יפל ,רוחבל היה ךירצש (םידוהיה ןקז) "הדּוי-רבוא"ה

 אנ
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 ריעה םש תא םינמרגה ובסה היצזינמרג יכרצל) תגוסמת

 .(8הוגסת-ל 3וגתבפ "מ



 הנבוק וטיג

 שיא ,םרב ."טארנטסטלא"ה ר"וי תויהל וילע היהשו ,םינמרגה

 םידמעומה לכ .הפיסאה יפתתשמ לכ תא וביבס דחיא אל םהמ
 םיכשוממ םיחוכיו ירחא .דיקפתה תא לבקל ובריס ועצוהש

 אפורו ינויצו ימואל ידוהי ,סקלא .א רד לש ותודמעומ העצוה
 יפתתשמ ידי-לע תובהלתהב דימ הלבקתנ העצהה .םסרופמ
 אוה .יוגימה תא לבקל בריס סקלא ר"'ד םג ךא ,םלוכ הפיסאה

 רמאש ,רלקומש ברה לש תעזעזמה ותיינפ ירחא קר הנענ

 דבכגה סקלא ר''דלש ונבצמ ארונו םויא המ" :הלאה םירבדכ

 ונתוא גצייל םידוהיה-ןקז לש הריפחמה הרשמה תא םיעיצמ ונא

 ינפל קרש ,רקיהו ביבחה סקלא ר"'ד ,ךל עד לבא .םינמרגה ינפל

 היהת וניניעב .םידוהיה-ןקז תניחבב היהת םיצאנה םיחצורה

 הלפנ .ונלוכל רתויב תיגרטה העשב רחבנש ונלש להקה שאר

 הווצמו תוכז םג -- הדצב לבא ,הנממ השק ןיאש הבוח ךקלחב

 ,ונילע ןגה ,ונשארב דומע .הנממ קלתסהל יאשר ךניאו הלודג

 לש לודגה םויל הכזנש דע ךתא ונלוכ ונאו ונתא היהת התא
 ,יכבב ץרפו וירבד תא רלקומש ברה םייס ולא םילמב ."הלואגה

 .םירורמת-יכב ומע וכב םיפסאנה לכו

 -עהל דעווה ידי-זלע ורחבנ הפיסאב ועבוהש תועדל םאתהב

 ר"'וי ןגסל) לקנופרג .ל ד"ועה וטיגל ריעה ןמ םידוהיה תרב
 ברה רבעשל יאבצה ברה ,גרבדלוג .י ד'ועהו ("טארנטסטלא"ה

 ירבחל -- ןמלפוק לאכימו ץיבוניבר םירפא אפורה ,גינס .א .ש

 ,וטיגה תרטשמ שארל םג הנּומ ןמלפוק לאכימ ."טארנטסטלא"ה

 רומאה דעווה םייס תאזב .יוחיד אלל המיקהל ושגינ רשא

 ופרוצ ןמזה ךשמב ."טארנטסטלא"ה אב ומוקמבו ותלועפ תא

 -בקעי ברה ,יקסבוטסור .ל ,ףלוו (סנה) יבצ "טארנטסטלא"ה לא

 התיהו ימשר היה אל הלא לש םפוריצ .ןיול יבצו רלקומש השמ

 .דבלב ץועיי לש תוכז םהל

 ריעה רסימוק אצמ ,המויא תופיפצ וטיגב הררשש תורמל'

 טסוגואב 16-ב .וטיגה םוחת תא רתוי דוע ןיטקהל ץוחנל ינמרגה

 גרוברוי 'חר) םידחא תובוחר תוגפל םידוהיה וצלאנ 1

 רחאל רצק ןמז קר תאזו ,וטיגה םוחתמ ואצוה רשא ,(םירחאו

 דוע התשענ וטיגב תופיפצה .םש ןכתשהל בר למעב וחילצהש

 .תלבסנ יתלב רתוי

 םייטנגילטניא םידוהי 500 םישרוד

 לש ותועצמאב ,"טארגטסטלא"ה לביק 1941 טסוגואב 14"ב

 -ואב 18-ב קפסל ינמרגה "טאירסימוק"המ הדוקפ ,סאקסנימאק
 םיריעצ ,םידוהי 500 וטיגה לש רעשה דיל רקובב טסוג

 .םייאטיל םינויכרא רודיסל ;,םייטנגילטניאו

 תא ןגראל "טארנטסטלא"ה קיפסה םרט ןמז ותואבש ןוויכמ
 םירבג 300-כ .יקלח ןפואב קר הדוקפה העצוב ,ולש ןונגנמה
 ,םיאפור הלא ויה .הדוקפל םאתהב עובקה ןמזב ובצייתה דבלב
 .םירחאו תובישי יכרבא ,םידימלת ,םיטנדוטס ,םירומ ,ןידדיכרוע

 -סטלא"ה לש הפוחדה ותאירקל תובדנתהב ועיפוה םהמ םיבר

 ופאטשיג-ישפא לש לודג רפסמ לבקל אב םישנאה תא ."טארנט

 300-ב קפתסה אל אוה .הקואר ופאטשיגה שיא םשארבו םינייוזמ

 וטיגב ופאטשיגה ישנא ופטח ותדוקפ יפל .ובצייתהש םישנאה

 לש אלמ יתלבה עוציבה לע שנועכ .םירסחה םייתאמ תא
 .םידוהי 534 אלא ,500 אל ואצוה -- הדוקפה

 םיחקלג םישנאה יכ ,םירופיסה לכש רבתסה המ-ןמז רחאל

 םוי ותואב דוע .סג רקש ויה ,םייאטיל םינויכראב הדובעל

 אל) יייעיברה טרופה" לא םירבגה 534 ואבוה וטיגהמ ואצוהש
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 רתוי רחואמ .םוקמב ורונו (הנבוק ירברפמ דחא ,ןומינאפמ קוחר

 רריפמרוטשטפיוהה ,וטיגה יניינע לע הנוממה תויניצב זירכה

 שנוע-תלועפ היה םידוהיה "םיטנגילטניא"ה 534 ןינעש ,ןאדרוי

 וזיתה ,לוכיבכ ,םה :הלבח-ישעמ ועציב םידוהי םירוחבש לע
 רקש הז היה ."סיקוטייל" לש רכוסייקש 50 ולקליקו םימ

 .טלחומ

 םיצפח תריסמו תיב-ישופיח

 .וטיגב תיב-ישופיחב םינמרגה וליחתה 1941 טסוגואב 19"ב

 םידוהיהמ םירחהל התיה םתרטמ .םייעובשכ וכשמנ םישופיחה

 ,ףסכ-ילכ ,ףסכ-ירטש :םתושרבש ךרעה-ירקי םיצפחה לכ תא

 ,תורקי תונומת ,תומלצמ ,םיבוט םיטיהר ,בהזו ףסכ יטישכת

 ועציב הלועפה תא .דועו הטימ"ילכ ,םיילענ ,םינבל ,םידגב

 ,וטיגה לע םיפיקז ושמיש רשא ,"תישילשה הגולפה"מ םירטוש

 .תוירזכאב ועצוב תיבה-ישופיח .םואבנרוט ןרסה דמע השארבש

 חכוויהל ידכ ,תומורע וטישפה םישנה תא ,וכיה םירבגה תא

 ידי-לע וקדבנ םידוהי םישנש םירקמ ויה .רבד וריתסה אלש

 םשל .םירתסומ םיצפח אוצמל ידכ ,תיגולוקיניג הקידב םילייחה

 םישופיחה תעב םיחצור םילייחה ויה םידוהיה לע המיא תלטה

 םיבר םיצפח וטיגב ומרחוה וז ךרדב .םוי ידמ םידחא םידוהי

 קפתסה אל ,ןאדרוי ,וטיגה יניינע לע הנוממה ךא ,ךרע-ילעב

 אובל "טארנטסטלא"ה יגיצנ לע הוויצ רבמטפסב 6-ב .תאזב

 ול עודיה לככ יכ ,רתויב הסג ןושלב םהינפל זירכה אוה ,וילא

 שרד אוה .ךרע-ילעב םיצפחו בהז הברה וטיגב םידוהיה וריתסה

 םיצפחה לכש ,םידחא םימי ךות ןגראלו עצבל "טארנטסטלא"המ

 עובקה ךיראתה ירחאש םייא אוה .םמצע םידוהיה ידי-לע ורסמיי

 100 גרוהל ואצוי אצמייש ץפח לכ לעו תיב-ישופיח בוש ועצובי

 .םיקרמ 10 קר המצעל ריאשהל רתומ החפשמ לכל .םידוהי

 רשא ,עצבמה תא ןגראל אלא הרירב הרתונ אל "טארנטסטלא''ל
 ךרע-ילעב םיצפחו ףסכ ומרחוה .דאמ תומישרמ ויה ויתואצות

 וחקלנש ריכזהל יאדכ .קרמ ןוילימ 50-מ תוחפ אל לש םוכסב

 לכ .וטיגל םתא ואיבה םידחא םידוהיש ,תורפ המכ םג וטיגהמ

 .בלח אלל אופיא וראשנ םידוהיה םיקנויה

 הלטובש ''היצקא''ה

 לע הנוממה "טארנטסטלא"ל רסמ 1941 רבמטפסב 15-ב

 לאטילה ,ולש רשקה-שיא תועצמאב ,ןאדרוי ,וטיגה יניינע

 -רוי תודועת" םשב תועודי) תונבל תודועת 5000 ,סאקסנימאק

 ינבו הכאלמה-ילעב ןיב דימ ןתוא קלחל הדוקפ ךות ,("ןאד

 "טארנטסטלא"ל עדונ תרחמל .וטיגב םיאצמנה םהיתוחפשמ

 וטיגה יבשות לכמ םייחב ריאשהל וטילחה םינמרגה .רבדה רשפ

 ,תונוש תודובעל םהל םישורד ויהש ,הכאלמ-ילעב ,שיא 5000 קר

 17-ל העבקנש "תיצקא"ב דימשהל שיא ףלא 24-ה ראש תאו
 "טארנטסטלא"ה טילחה תושק תויוטבלתה ירחא .רבמטפסב

 ןיב םג אלא ,הכאלמה-ילעב ןיב קר אל תודועתה תא קלחל

 .ךכל תוירחאה תא ומצע לע לבקלו ,תורחא תובכש
 םירחהו "טארנטסטלא"ל ןאדרוי עיגה ברעב רבמטפסב 16"ב

 ,רקובב רבמטפסב 17-ב ,םויה תרחמל .הפוקה יפסכ לכ תא

 "םיאטיל םינזיטרפ"ו םיינמרג םילייח "ןטקה וטיג"ל ואבוה

 "'תונבל תודועת" ילעב .קיר שרגמב םידוהיה תא ףוסאל ולחהו
 תויאשמב עיסהל וליחתה םינורחאה תא .םירחאה ןמ ודרפוה

 הלועפה לכ תא קיספהל הדוקפ האב עתפל ."9-ה טרופיל
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 רבכש הלא םג ורזחוה .םהיתבל ורזחו וררחוש םלוכ .(היצקא)

 ינמרגה לשממה חנז תועודי יתלב תוביסמ ."9-ה טרופייל ואבוה

 .ןכמ רחאל "תנקותמ" הרוצב התוא עציב ךא ,תינכתה לכ תא

 תיביטקובורפה היריה

 וטיגה דקפמ םייב ,ךרעב רקובב עבש העשב ,רבמטפסב 26"ב

 .הובגמ הארוה יפל -- וייחב תושקנתה (ינמרג) יקסבולזוק

 הירי העמשנ ,יקסבולזוק אצמנ הבש ,וטיגה תדקפמ תבריקב

 -שיגל דימ עידוה אוה .(ותדוקפ יפל השענ הז רבד) חדקאמ

 העשב ,םוי ותואב .וייחב ושקנתה וטיגהמ םידוהי יכ ,ופאט

 תבריקב םידחא תובוחר םינמרגה ופיקה ,םיירהצה-רחא שולש

 םשמ ואיצוהו ,וטיגה לש ישארה רעשה דיל ,וטיגה תדקפמ

 ובו "9-ה טרופ"ל ואבוהש ,(ףטו םישנ ,םירבג) םידוהי 1200זכ

 ןמ ואצוה םה םגש ,םירומאה תובוחרה יבשות ראש ,ורונ םויב
 םיירצונ םיבשות .םידחא םימי םהיתבל רוזחל ושרוה אל ,םיתבה

 לש תוחותפה תורידל וצרפתה ,תאז ולצינ וטיגה םוחתל ץוחמש

 .דיל אבה לכמ ודדשו םישרוגמה םידוהיה
 וטיגל רזח -- רבמטפסב 27 ,תבשב -- "היצקא"ה תרחמל

 1200 ךותמ ,רשע ןבכ רענ ,ליתה-רדג דעב ,ראותת אלש ךרדב

 טרופה לא ותוא וליבוהש רפיס אוה .טרופל ולבוהש םישנאה

 דוע םע סנכוה אוה ,םויה ךישחה רשאכ ,ברע תונפל ,ומא םע

 ,עגפנ אל אוה .םהילע תוריל וליחתה דימו ךורא רובל םידוהי

 ןהיניב .תובר תויווג ולפנ וילעו המדאה לע הנווכב ומצע ליפה

 ומא םג .םפאב התיה דוע םייח-חורו ועצפנ קרש הלאכ םג ויה

 רובה ןמ תאצל ודיב הלע ,ךישחהש ןויכ .םייחב דוע התיה

 עיגה םיכרדב הלילה לכ העתש ירחא .ושפנ לע טלמיהלו

 .וטיגל יאשחב סנכנו ליתה-רדגל תחתמ לחז ,הקדובאלסל

 ייוטקה וטיג''ב ''היצקא''ח

 סאקסנימאקו ןאדרוי "ןטקה וטיג"ב ועיפוה רבוטקואב 2"ב

 ,תוקבדמ תולחמל םילוחה-תיב דילש הבחרב המ-ןמז ודמעו

 ודקפ םתאצ ינפל .טסוגוא שדוחב דוע םיקה "טארנטסטלא"הש

 12 םליבשב רומשלו ןיכהל םילוחה-תיב לש קשמה-להנמ לע

 יכ תועומש וטיגב וצופנ ,רבוטקואב 3 ,ישיש םויב .םירדעמ
 ר''ד ."ןטקה וטיג"ב "היצקא" םינמרגה וכרעי ,תבשב ,תרחמל

 תא ררבל ינמרגה "טאיראסימוק-טדאטש"ל דימ שגינ סקלא
 ותוא עיגרה זלה .סאקסנימאק ותוא לביק ןאדרוי םוקמב .ןינעה

 םישורד םהש רמא םירדעמל רשאב .תוששחל דוסי ןיאש
 .תיזחה ליבשב

 1500-כ "ןטקה וטיגה'"'מ םינמרגה ואיצוה ,רבוטקואב 4 ,תבשב

 םילוחה םג םכותב ,"תונבל תודועת" םהידיב ויה אלש ,םידוהי

 180-כ ןכו "םינקזה תיב"מ םינקזה ,יגרוריכה םילוחה-תיבמ

 .םהב תולפטמה תאו ,םש םקוהש ,םידליה-תיבמ םינטק םידלי

 םינמרגה ולעה םוי ותואב .ודמשוהו "9-ה טרופ"ל ולבוה םלוכ

 םקוה אוה םגש ,תוקבדמ תולחמל ידוהיה םילוחה-תיב תא שאב

 607ו תוחא ,אפור ופסינ תובהלב ."טארנטסטלא"ה ידי-לע

 רובעל וצלואו "ןטקה וטיגה" ןמ ושרוג םידוהיה ראש .םילוח

 ןטקה וטיג'ל תורופס תועשל רוזחל ושרוה םה ."לודגה וטיג'ל

 םוחתהמ אצוה "ןטקה וטיגה" חטש לכ .םיצפח המכ איצוהל ידכ

 -רשג .בשוימ יתלב םוקמה ראשנ המ-ןמז .וטיגה לש יללכה

 ,וטיגה יקלח ינש תא רשקו וירנאפ בוחר לעמ םקוהש ,ץעה

 .סרהנו קרופ

 אטיל תודהי

 תורכל םוחירכהו םירבג 10 וטיגב םינמרגה ופטח רקוב ותואב

 .תוקבדמ תולחמל םילוחה-תיב דילש הבחרב קומע רוב םירדעמב

 תאו ,םידליו םינקז ,םילוח המכ םינמרגה ופחד רוב ותוא ךותל

 תא תורכל וחרכוהש םידוהיהמ הנומש .תויריב ותימה םלוכ

 .סנב ולצינ םיינשו ,םה םג וחצרנ רובה

 היפכ"תודובע תלחתה

 -ימוקטדאטש"המ "טארנטסטלא"ה לביק רבוטקואב 11-ב

 ידמ םילעופ 500 םויה תרחממ קפסל הדוקפ ינמרגה "טאירס

 ריעה רברפ) טוסקלאב הפועת-הדש תיינבל הייפכ-תודובעל םוי

 -תולועפ וירחא רורגי הדוקפה םויק-יאש הארתה ךות ,(הנבוק

 תקפסאל תושירדה ולע ןמזה ךשמב .וטיגה דגנ תורומח הבוגת

 ועיגהש דע הפועתה-הדש לש הינבה תודובע ליבשב םילעופ

 .תורמשמ יתשב ,םויל 4500-כ לש רפסמל

 הלודגה ''היצקא''ה

 -שיאמ הדוקפ "טארנטסטלא"ה לביק רבוטקואב 26"ב

 28-ב יכ ,וטיגה תייסולכוא לכל עידוהל הקואר ופאטשיגה
 םייוסמ םוקמב בצייתהל םלוכ לע ,רקובב 6 העשב ,רבוטקואב

 - תייצי אלש ימ ."םיטרקומדה שרגמ" םשב עודיה ,וטיגב
 םע דחי תוצובק-תוצובק רדתסהל וטיגה יבשות לע .תומי תומ
 םידבועה ,הרטשמה ,וידבוע ,"טארנטסטלא"ה : םהיתוחפשמ
 .האלה ןכו תונוש "תוינוריע-תודגירב" ידבוע ,הפועתה-הדשב
 -וסמ םגיא יכ ואצמייש הלא .הצובק לכ ינפ לע רובעי הקואר
 לש וירבד .רחא םוקמל וטיגהמ ורבעוי תושק תודובעל םילג
 -ירבד תורמל .עזעזמ םשור "טארנטסטלא"ה לע ושע הקואר

 ינפב דמוע וטיגהש "טארנטסטלא"ה ירבח ושיגרה ולש העגרהה
 תוצעייתה ירחאו ,םיישפנ םירוסיו תושק תויוטבלתה ךות .ןוסא
 טילחה ,ל''צז אריפש .ד.א ברה ,הנבוק תליהק לש ןקזה ברה םע
 -לע תושעל שרדנש יפכ העדוהה תא םסרפל "טארנטסטלא'ה

 .הקואר ידי
 -- "םיטרקומדה שרגמ"ב םלוכ ולהקתה העובקה העשב

 -תונוכמב וידדצ לכמ ףקוה שרגמה .שפנ 26,000דמ הלעמל

 ידוהי לכל הקואר שגינ ופאטשיג ישנא דוע םע דחי .הירי
 ודיב שי םא ךכב בשחתהל ילבמו ,ויניע תואר יפל .דרפנב
 תונפל וילע הוויצ ,ואל םאו הדובע סיטרכ וא "הנבל הדועת"

 ומצע וטיגב .הזמ הז החפשמ"ינב ודרפוה ךכ .הלאמש וא הנימי
 היצקלסה לכ .םהיתבב םידוהי ורתתסה אמש ,תיב-ישופיח וכרענ

 הלעמל .ברעב שש העש דע רקובב הנומש העשמ הכשמנ
 ובש םוקמל תוצובק-תוצובק םוי ותואב ואצוה םידוהי 9000-מ
 ורגש םידוהיה תורידל םתוא וליבוה ."ןטקה וטיגה" םדוק היה

 תרבעה הלחה רקובב רבוטקאב 29דב .רבוטקואב 4-ה דע םש
 םינזיטרפ"ו םינמרג לש דבכ רמשמ תחת וללה םידוהיה 0

 םש העצוב םויה לכ ךשמב .(לגרב) "9-ה טרופ"ל "םיאטיל

 תורוב ךותל ופחדנ םה .שיא 100 לש תוצובקב םידוהיה תדמשה
 וסוכ ןכמ רחאל דימ .הירי-תונוכמב ולסוחו שארמ ונכוהש
 ,ללכ ועגפנ אלש וא ,ועצפנש םיבר םידוהי .המדאב תורובה
 -סטלא"ה רי'וי לביק םוי ותוא לש ורקובב .םייח םדועב ורבקנ
 איצוהלו "ןטקה וטיג'ל סנכיהל ןוישר ,סקלא ריד ,''טארנט

 "ןטקה וטיג"ל ועיגהב .םידוהי 100 דע ,המישר יפל ,םשמ
 םוקמב הררתשה םהיתומשב םידוהיה תא אורקל וליחתהבו

 ליציש וינפל ןנחתהל ולחה םיברש רחאמ ,הארונ היסומלרדנא



 הנבוק וטיג

 ,"יאטיל ןזיטרפ" ידיב השק זא עצפנ סקלא ר"ד .םתוא םג
 וטיגה ירטושמ םידחא וחילצה בר למעב .והבורב תושק והכיהש

 .הרכה-רסח אוהשכ וטיגל והוריזחהו וליצהל

 םיעיגרמ םינמרגה

 זירכהו ןאדרוי "טארנטסטלא"ב עיפוה םידחא םימי רובעכ

 םייחל רוזחל ךירצ וטיגב לכה .וטיגהמ םישנא דוע ואצוי אלש
 אלמל םיבייח וטיגה יבשותש ,יאנת הנתיה תאז םע .םיילמרונ

 םיעצמא וטיגה דגנ וטקניי תרחא ,הדובעה תבוח תא תונקיידב

 ואצוהש הלא לש םיצפחה .םימי המכ ינפל ויהש יפכ ,םיפירח

 השוריכ "תובידנ"ב םינמרגה ידי-לע ורסמנ רבוטקואב 28-ב

 ןיב םתוא קלחל לטוה "טארנטסטלא"ה לעו וטיגה תליהקל

 ןאדרוי חינה "טארנטסטלא"ה ןינב תא בזעש ינפל .םיכרצנה

 -הדש ידבוע ןיב םקלחל םיקרמ 10,000 לש םוכס ןחלושה לע
 ותלאש לע .הדובע םויל קרמ יצח לש ןובשח יפל ,הפועתה

 םימי המכ ינפל ואצוהש םידוהיה לש םלרוג המ סקלא ר"ד לש

 עיפוה םידחא םימי רובעכ .רחא םוקמל ורבעוהש הנע ,וטיגהמ
 .ןאדרוי לש ותזרכה חורב העדוה רסמו הקואר "טארנטסטלא"ב

9 

 יי'טקש''ה תפוקת

 ''תויצקא'ה ירחא וטיגב

 ,"הטקשה הפוקתה" וטיגב הלחה 1941 רבמבונב 1זהמ
 גהנוה "טקש"הש וילאמ ןבומ .1943 ויתס דע הכשמנש ,לוכיבכ

 ידוהי לש הדובעה-חוכ תא לצנל ולכויש ידכ ,םינמרגה ידי-לע

 היוור התיה תאז הפוקת םג ,םרב .יתמחלמה ץמאמל וטיגה

 לש תוחיצר ילב םוי טעמכ רבע אל .ףוס ילב םידחפו םירוסי

 ."תוריבע" ינימ לכ לע םידדוב םידוהי

 תוומ-תנכס הפחיר דימת .אושנמ םישק ויה וטיגב םייחה

 .וטיגב דחאו דחא לכ לש ושאר לע

 םהייח תא ררימו וטיגה יבשות לכ לע דחוימב קיעהש רבדה

 תבוח יולימ היה ,ןכמ רחאל םגו ,יטקשה תפוקת"ב לכמ רתוי

 הפועתה-הדש לש הינבה תדובע רקיעב ,היופכה הדובעה

 קפסל ידכ .ריעב "הדובעה תודגירב"ב הדובעה ןכו ,טוסקלאב

 -תודובעל סייגל "טארנטסטלא"ה ץלאנ םינמרגה תושירד תא

 םישנה תא םג אלא ,הובג ליג דע םירבגה תא קר אל היפכה

 םירבג לע הדובעה תבוח הלטוה הליחת .רעונה תא וליפאו

 תושירדה ץחל תמחמ ךא ,45--17 תונב םישנו םינש 55--16 ינב
 ייטארנטסטלא"'ה ץלאנ ,םויל םוימ ורבגו וכלהש ,םינמרגה לש

 ףוסבש דע וטיגב הדובעה יבייח רפסמ תא ףרה אלל לידגהל

 לעו 65--15 ינב םירבגה לכ לע הדובעה תבוח הלח וטיגה ימי

 3 הליחת ,םירוזחמב ודבע םישנה) 60--16 תונב םישנה לכ

 .(םימעפ 4 וליפא ךכ-רחאו עובשב םימעפ

 היהש ,הפועתה-הדשב הינבה תודובעב וררש םישק םיאנת

 -הדש תשרפ .תוידוהי היפכ-תודובע לש רתויב לודגה "חוקל"'ה

 ולש יווההו וטיגה ייח לכ לע יגרט םתוח העיבטה הפועתה

 ורמאמ תא הז רפסב האר) ראותי-אל לבס לש רוקמ התיהו
 .(הנבוק הפועתה-הדשב הדובעה :ןלפק ,י לש

 .ידמל םישק ויה "תוינוריעה תודגירב"ב הדובעה יאנת םג
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 -תודובע תבוח יולימ וטיגה יאולכל םרגש ברה לבסל ףסונ
 :תובר םהילע וקיעהש תורומח תויעב דוע םהל ויה ,היפכה
 הלענההו השבלהה ,הרואתה ,הקסהה ,רוידה ,הנוזתה תויעב

 םייחה יאנת :: לקנופרג .ל לש ורמאמ תא הז רפסב האר)

 ורמאמ תא הז רפסב האר) תיאופרה הרזעה תייעבו (וטיגב
 .("וטיגב יאופרה ןוגראה" :לגס רד לש

 ל'"וח ידוהי תדמשה

 וליפא .אושנמ השק חתמב וטיגה קזחוה ומויק ןמז לכ ךשמב

 םרגנש עוזעז ילב עובש רבע אל "הטקש" היורקה הפוקתב

 טעמכ רבע אל .היופצ הריזג לע העומש וא יהשלכ הריזג ידידלע
 עדונ רשאכ וטיגה עזעוז 1941 רבמבונ עצמאב .תונברק ילב םוי
 ,םנמאו .ל"וחמ םידוהי 9-ה טרופב הדמשהל םיאבומ הנבוקל יכ

 30,0007כ טרופב ודמשוה רבמצד עצמא דע רבמבונב 16-המ

 ואלסרב ,הניו ,ןילרב ,ןיימה-לע-טרופקנארפמ ואבוהש םידוהי

 תוצראב בשייתהל םתוא םיעיסמ יכ ,םהל רמאנ .םירחא תומוקמו

 וחקל םהיצפח לכ תא .םיבר םיצפח םתא ואיבה םה .תויטלבה

 .וללה םישנאה תא ודימשהש ,ופאטשיגה ישנא םמצעל

 ''תוורפה תייצקא''

 ,היצקא לשב 1941 רבמצדב 27-ב וטיגב הצרפ הלודג הלהב
 וטיגה ידוהי תא ץלאל התיה התרטמ ."תוורפה תייצקא" היורקה

 ירחא םהידיב ורתונש ,תונורחאה ,תוטעמה תוורפה תא רוסמל

 תא וגיצה םינמרגה .הנש התוא רבמטפסב ךרעה-יצפח תריסמ

 יכ שושחל הריבס הביס התיה ןושאר טבמבש ,ךכ היצקאה
 .9-ה טרופל םישנא תאצוהב בוש אלא ,תוורפב וניא ןינעה

 האצוה .הדובעל תאצל וטיגהמ שיא השרוה אל םוי ותואב

 שרגמ"ב םהיתוורפ םע להקתהל םיבייח םידוהיה לכש ,הדוקפ

 28-ה לש היצקאה העצוב ובש שרגמה ותוא -- "םיטרקומדה
 .דבלב תוורפב רבודמש ררבוה רתוי רחואמ .1941 רבוטקואב

 וטיגהמ עוקנ יקסני'זוניו עבור

 לש הדוקפ האצוה ,תולעמ 30 לש רוקב ,1942 ראוניב 11דב

 ךות יקסני'זוניו בוחר לש עבורה תא תונפל ינמרגה לשמימה

 ,לוכיבכ ,ואבש םידוהי 3000 םש בישוהל ידכ ,תועש שולש

 העגפ הריזגה .הנבוקב תבכרה-תנחתב םיאצמנ רבכו הניוומ

 יתלב הז היה רצק הכ ןמז ךותש רחאמ .וטיגה יבשותמ 1800"ב

 וצלאנ ,וטיגה לש רתונה קלחב ןוכיש םלוכל אוצמל ירשפא

 ארונה רופכב ץוחב תוכורא תועש ראשהל םינופמה ןמ םיבר

 ,וטיגל רחא םוקממ וא הניוומ םידוהי ללכ ועיגה אל .ררשש

 .ךשוממ ןמז םיקיר ורתונ הלהבבו בר ןוזפחב ובזענש םיתבהו

 8-ב .וטיגה יבשות וב ונכתשהו עבורה רזחוה רחואמ רתוי

 -- םעפהו ,וטיגה חטשמ עבורה בוש אצוה 1942 רבוטקואב

 .תיפוס

 וטיגב םילודגה הכאלמה-יתב תמקה

 םילודגה הכאלמה-יתב וטיגב וחתפנ 1942 ראוניב 12-ב
 בושח דיקפת ואלימ הלא הכאלמ-יתב .םינמרגה ןעמל ודבעש

 ועיגה םהב תוקלחמה רפסמ .תוניחב הברהמ וטיגה ייחב דואמ

 'ר) שיא 4600-ל דע םידבועה רפסמו 44-ל דע ןמזה ךשמב
 םילודגה הכאלמה-יתב :ןוסלגס .מ לש ורמאמ תא הז רפסב

 .(וטיגב
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 .ק.ק.ס.נ
 הגולפה" היורקה הגולפה ידיב הנותנ התיה וטיגה לע הרימשה

 עצמאב .הליגר תינמרג תיתרטשמ הדיחי התוויה איה ."תישילשה

 -לנויצאנ") .ק.ק.ס.נ לש הגולפ ידיל הרימשה הרסמנ 1942 ראוני

 םרוטש") .א.סד-ה ומכ רשא ,("סופרוקרהפטפרק רשיטסילאיצוס
 תיטילופ הביטח התיה ,("לפאטש-ץוש") .ס.ס-הו ("גנולייטפא

 הכ דע .וטיגה תדקפימ לש המוקמ ףלחוה הזמ ץוח .תקהבומ

 לש םיפיקזה .ויתולובגל ץוחמ ךא ,וטיגל ךומס האצמנ איה

 אל םה ומצע וטיגה ךותל לבא ,רדגל ביבסמ ודמע וטיגה רמשמ

 םהל היהו םמצע ןיבל םניב םידוהיה ויה וטיגב .םיסנכנ ויה

 ידידלע עגפהל וא רצעמב ןכתסהל ילב ,טלחומ העונת שפוח

 הבשומ רבעוה ךליאו ןמז ותואמ .יייאטיל ןזיטרפ" וא ינמרג

 ולחה םיפיקזה לכ .ומצע וטיגה םוחת ךותל וטיגה תדקפימ לש

 םשגפב ,םיבייח וטיגה יבשותש םג גהנוה .וטיגה ךותב ךלהתהל

 ,עבוכה תרסהב -- םירבגה :וכרבלו הכרדמהמ תדרל ,ינמרגב

 םישדחב רקיעב ,וגהנ .ק.ק.ס.נ ילייח .שאר תנכרהב -- םישנ
 םיתיעל .תוסגבו הפצוחב ,וטיגה ךותל םתסינכ ירחא םינושארה

 ורוג םג םהמ םידחאו ,םיבשו םירבועה תא םיכמ ויה תובורק

 .הביס לכ אלל

 הגיול הנושארה האצוחה

 500-כ םחרוכ לעב הנבוק וטיגמ ואצוה 1942 ראורבפב 6"ב

 הליחת וחילצה אל םינמרגהש רחאמ .הגירב הדובעל תושפנ

 יבשות לכ תא וליהקה בוש ,שורדה םישנאה רפסמ תא לבקל

 םשו ,"הלודגה היצקאה" םוקמ ,"םיטרקומדה שרגמ"ל וטיגה

 .תובר תוחפשמ וערקנ בוש .רסחה םישנאה רפסמ תא ורחב

 ,הגיר וטיגל ואבוה םה .וטיגל דוע ורזח אל ורבעוהש םידוהיה

 ורמאמ תא הז רפסב 'ר) הגיר ידוהי ראש לכ לרוגכ היה םלרוגו
 .(הינוטסאלו היבטלל היילגהה :ןלפק .י לש

 םיופס תריסמ

 יבשות לכ תא הבייחש ,הדוקפ האצוה 1942 ראורבפב 18"זב

 תינחור הכמ וז התיה .םתושרבש םירפסה תא רוסמל וטיגה

 תא םירפסה ונתנ םימויאה םייחה-יאנתב .וטיגה יבשותל השק

 ,הלק העשל תוחפל ,תעדה תא תצק חיסהל הדיחיה תורשפאה

 םירפס 100,000-מ הלעמל .וטיגב םייחה לש הרמה תואיצמהמ

 התיהש םירפסה תא .בר ךרע ילעב םירפס םהיניב ,ומרחוה

 םידוהיה-ררוצ לש ןוכמל םינמרגה וריבעה ,תודהיל תוכייש םהל

 תוריסמב .ריינל םינמרגה ידי-לע דבּוע ראשה .גרבנזור עדונה

 ואיבחה ,םיצאגנה לש םהידימ םירפס רפסמ רעונה ינב וליצה שפנ

 .והערל שיא םירפסה תא םיליאשמ ויה יאשחבו םתוא

 םידוהי 24 תדמשה

 ,ופאטשיגה שאר "טארנטסטלא"ל עידוה 1942 סראמב 11"-ב

 24 ותדוקפ יפל ורונ ןכ ינפל םוי יכ ,רגי רריפנטרדנאטשה

 יתלב רחסמו םהידגב לע בוהצה יאלטה תאישנ-יא ןוועב םידוהי

 לטוה "טארנטסטלא''ה לע ."לודג הדימ-הנקב" םיאטיל םע יקוח
 .וטיגה יבשות לש םתעידיל םירבדה תא איבהל

 וטיגה םוחת תא םיניטקמ בוש

 םינמרגהש ,תועובשה 6 תב הפוקתה המייתסנ 1942 יאמב 1-ב
 .(וירינפ בוחרמ הלאמש) וטיגה לש לודג קלח יוניפל ועבק

 אטיל תודהי

 תקוצמ .וטיגה לש םירחא םיקלחל רובעל וצלאנ םש ורגש הלא

 הנופמה קלחב וספת םידוהיה םוקמ תא .רתוי דוע הפירחה רוידה

 .םיאטיל

 ןוירה רוסיא

 תוידוהי םישנ לע תרסואה ,הדוקפ האצוה 1942 יאמב 7-ב

 ,תוומ שנועל היופצ התיה וז הדוקפ הרפמה .ןוירהל סנכהל

 ינימשה שדוחה דע םישנ .קוניתה לע ןהו םאה לע ןה לוחיש

 אפור לע לטוה וטיגב םילוחה-תיבב .הלפהב ובייוח ןנוירהל

 וכישמה רומאה רוסיאה תורמל .תונוירהה תא קיספהל דחוימ

 .רתסב םידלי ודליו ןנוירהב וטיגב תוטעמ אל םישנ

 י'טארנטסטלא"ה ירבח רפסמ םוצמצ

 -סטלא'"'ל ינמרגה רסימוק-טדאטשה עידוה 1942 טסוגואב 7-ב

 קר ורשוא וירבח לכ ןיבמ .ובכרה םוצמצ לע בתכב "טארנט

 יו ,ר"ויה ןגס רותב -- לקנופרג .ל ,ר"וי רותב סקלא ר''ד

 בתכמב רמאנ ךכל ףסונ ."טארנטסטלא"ה רבח רותב גרבדלוג

 "טארגטסטלא"ה ריכזמכ שמשי בולג .א יכ ,רסימוק-טדאטשה לש

 רותב -- בולג .או ,ןייטשנרב .י ריכזמ רותב שמיש הליחת)

 םייונישה לכ ,ןבומכ .(ריכזמל בולג .א היה ןמז רחאל .ורזוע

 םע םירבדב ןכ ינפל אובל ילב םינמרגה ידי-לע ושענ הלאה

 ."טארנטסטלא"ה

 םיאטיל לש דוש ישעמ

 תויוצרפתה הלילה תועשב ויה 1942 טסוגוא--ילוי תפוקתב

 .וטיגה לובג לעש םידוהיה תורידב םיאטיל לש דוש ישעמו

 לע ומליש לבא ,םידדושה ינפמ ןנוגתהל וסינ םידחא םידוהי
 "טארגטסטלא"ה לש תוינפה לכ ,חשק ועצפנ וא םהייחב ךכ

 .תואצות אלל ויה הז ןינעב םיינמרגה תונוטלשה לא

 דומילו הליפת רוסיא

 ינמרגה ריעה רסימוק ידי-לע האצוה 1942 טסוגואב 26"ב

 ןבומב ןה -- וטיגה לש םיימינפה םייחב תושק העגפש הדוקפ
 תא לסחל ויה םיבייח וז הדוקפ יפל .ירמוחה ןבומב ןהו ינחורה

 הארוהב קוסעל םג רסאנ .דומילה תודסומו הליפתה-יתב לכ

 ךורעל רתסב וכישמהו הדוקפה יפ תא ורמיה וטיגה ידוהי ,וטיגב
 .הארוהב קוסעלו תוליפת

 י'ףסב אלל קשמיי

 וטיגה יבשות לע םג רסאנ טסוגואב 26-המ הדוקפה יפל

 ,רמחוה חוקיפה .ףסכ קיזחהל ללכבו ,והשמ רוכמל וא תונקל

 -- רקיעב ,וטיגל רבד איבהל ולכוי אל וטיגה יבשותש ידכ

 30,000 ךרעב) "טארגטסטלא"ה תפוק המרחוה .ןוזמ יכרצמ

 עצבל וא ףסכ קיזחהל רסאנ "טארנטסטלא"ה לע םג .(קראמ

 םצמוצ "טארנטסטלא"ה תולועפ ףקיה .יהשלכ תיקשמ הקסיע

 יבשות לש םייחה-יאנת תא רתוי דוע רימחה רבדה .הברהב

 היה אל "טארנטסטלא"ה .אושנמ םישק יכה ואלב ויהש וטיגה

 היה אוה .םיפסכ ותושרב ויהי אלש ןידה תא וילע לבקל לוכי

 - דבלב תחא הרטמל םג ולו םינטק אל ףסכ-ימוכסל קוקז

 ליעפה ךכ םושמ .םינמרגה לש תויטרפה םהיתושירד תא קפסל
 זאמ ויה ולש הסנכהה-תורוקמ ."הרוחש חפוק" 'טארנטסטלא"ה



 הנבוק וטיג

 תחקרמ-תיב ידידלע תופורת לש תילגיל-יא הריכממ רקיעב
 .ימשרה תחקרמה-תיבל ליבקמב םקוהש ,"רוחש"

 הגירל וטיגה ידוהי לש הינשה האצוהה

 היצקא וטיגב םינמרגה ועציב רבוטקואב 227ל דע 107המ
 -והיה .הגירב הדובעל םירבג 300 וטיגהמ איצוהל ידכ ,תפסונ
 ורמאמ תא הז רפסב 'ר) הנבוק וטיגל דוע ורזח אל וללה םיד
 .(הינוטסאלו היבטלל היילגהה : ןלפק .י לש

 קמ השעמ

 השק עוזעזל םרגש הרקמ וטיגב עריא 1942 רבמבונב 15דב

 רוחב הסינ םוי ותואב .לודג ןוסא וטיגה לע טימהל היה לולעו

 רמשממ ףיקז .הריעה תכללו וטיגהמ קמחתהל קמ םשב ידוהי

 יפל .חדקאמ ורבעל הרי קמ .ורצעל הצרו וב ןיחבה וטיגה

 אלא ,ףיקזה תא גורהל הנווכ ול התיה אל ,ןכמ רחאל ריבסהש

 ותא דחי .וטיגה תדקפמל חקלנו רצענ קמ .חורבלו ודיחפהל

 חילצה םנמאו וטיגהמ תאצל הצר אוה םגש ,ידוהי דוע היח

 ;ש לודג רפסמ וטיגל סנכנ ערואמה רחאל העש יצחכ .חורבל

 -סטלא"ה ירבח .םייטמוטוא םיבורב םינייוזמ ,ופאטשיגה ישנא

 (ותטימל קתורמו הלוח זא היהש ,סקלא ר"'דל ץוחמ) "'טארנט

 קשנה לע םיארחא םהש םהל רמאנ םש .וטיגה תדקפמל וארקנ

 .ורסאנ םהו -- קמ לש וחדקאב היה רבודמ -- וטיגב אצמנה
 -שיגה ישנא .ופאטשיגל ולבוה םלוכ .תואלשלשב לבכג קמ

 ,ינשה ידוהיה תא רוצעלו אוצמל וטיגה תרטשממ ועבת ופאט

 וטיגב אלכה-תיבב קיזחהלו רוצעל וויצ הזמ ץוח .קמ םע היהש

 "טארנטסטלא"ה ירבח םע דחי וזרכוהש ,םירחא םידוהי 0

 ואצוי -- ינשח ידוהיה תא וספתי אלש הרקמבו ,הבורע-ינבכ

 דגנ תופסונ תופידרב םג ומייא ופאטשיגה ישנא .גרוהל םלוכ
 לע הפחירש הנכסה הקלוס םילודג םיצמאמ ירחא .וטיגה ידוהי

 םויה תרחמל .סופתל וחילצה אל קמ לש ורבח תא .וטיגה ידוהי

 .םירחאה םידוהיה 20 םע דחי "טארנטסטלא"ה ירבח וררחוש

 הצלאנ הילתה תא .וטיגב יבמופב קמ תא ולת רבמבונב 18דב

 לע הראשנ ותפוג .וטיגה תרטשמ ,םינמרגה תדוקפ יפל ,ןיכהל

 ידי-לע ורונ םימי המכ רובעכ .תועש 24 דשמב הילתה-"דומע

 .קמ לש ותוחאו ומא םג םינמרגה

 תידארגנילטסה ''היצקא''ה

 תלפמ לע תימשר ועידוה ובש םויה ,1943 ראורבפב 4"ב

 ויהש ,םידוהי 44 ופאטשיגה ישנא ופטח ,דארגנילטסב םינמרגה

 .9"ה טרופל םוליבוהו ,ריעב םיאטיל םע םירשק לוכיבכ םהל

 .םוי ותואב םלוכ ורונ םש

 הנליו זוחממ םידוהי 5000 תדמשה

 ריעה לש ינמרגה טאירסימוקחמ ועידוה 1943 ץרמ תליחתב

 ודקפו ,םידוהי 5000דכ ואבוי הנבוק וטיגל יכ ,"טארנטסטלא'יל

 תאז םע .םיאבה תא טולקל םישורדה םירודיסה לכ תא תושעל

 -סטלא"ה .וטיגה םוחת בחרוי אל רוידה תופיפצ תורמלש ,רמאנ

 5000-ל רשפאל ידכ ,תושורדה תונכהה לכ תא השע "טארנט

 ועיגה אל הלא םידוהי .וטיגב והשכיא רדתסהל םישדחה םידוהיה

 .הנליו זוחמב םיגוש הדובע- תונחמב וקזחוה םה .הנבוק וטיגל

 םידוהיה 5000 תאו ,וללה תונחמה לכ ולסוח ןכ ינפל רצק ןמז
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 לש ותמכסה םג ךכל הנתינ .הנבוק וטיגל איבהל םיכירצ ויה

 הברעתה ופאטשיגה ךא .הנבוק ריעה לש רסימוקטדאטשה
 םינזיטרפה םע םירשק םויקב וללה םידוהיה תא המישאהו רבדב
 ראנופ תנחתל 1943 ץרמב 30-ב ואבוה םידוהיה ,םייטייבוסה
 .ורונו הנליו דילש

 וטיגל רימ'ז'זמ םידוהי תאכה

 -הנחממ םידוהי 800-כ וב ונכושו וטיגל ואבוה יאמ תישארב
 רחאל ,הנבוקמ מ"ק 50 קחרמב הנטק הרייע ,רימ'זֶא'זב הדובע

 הרטשמה ידי-לע העצוב הרבעהה .הדובעה-הנחמ הב לסוחש

 לודיגה הז היה .הנבוק וטיג לש הדובעה-דרשמ ישנאו תידוהיה

 דע ירהש ,וטיגב םידוהיה רפסמב ,דיחיה םגו ,ןושארה רכינה

 יאולכ .תויצטרופידהו "תויצקא"ה בקע ךלהו םרפסמ תחפ זא

 .הבר תומימחב הרצל םהיחא ינפ תא ולביק םיקיתווה וטיגה

 הצחמל סורה עונלוק לש ןינב תופיחדב םאתוה םנוכיש יכרוצל

 .דחוימ חבטמ םליבשב חתפנו

 השראו וטיגב דרמה לע העידיה

 דרמ לע ולבקתנש תועידיה ןמ וטיגה דרחנ 1943 יאמב

 ולבקתנש תועידיה יפל .השראו וטיג לש טלחומה ולוסיחו הרובגה
 .ןילופל ואבוהש ,"םייאטיל םינזיטרפ" םג הז לוסיחב ופתתשה

 טלמיהל וטיגב רעונה לש ונוצר תא רתוי דוע ריבגה רבדה

 .םייטייבוסה םינזיטרפל ףרטצהלו

 םייטייבוס םיסוטמ ידי-לע תוצצפה

 ימשב עיפוהל ולחה 1943 תנש לש ץיקהו ביבאה תפוקתב

 .ריעה לש םינוש םיקלח וציצפהש ,םייטייבוס םיסוטמ הנבוק

 םיסייטל םיתתואמ םהש ,וטיגה ידוהי לע הלילעה ופאטשיגה

 ייחל היופצ התיהש הנכסה הקלוס בר ץמאמב .םייטייבוסה
 .וטיגה יבשות

4 
 לוסיחה ,הינוטסאל האצוהה ,תויצקא בוש

 וטיגה לש ודמעמב יונישה

 ודמעמב לודג יוניש עצבל ינמרגה לשמימה טילחה 1943 ץיקב

 תא הגרדהב לטבל ,זוכיר-הנחמל וכפהל טלחוה .וטיגה לש

 .םיניטקרסקל וטיגה תייסולכוא תא סינכהלו "טארנטסטלא"ה

 םהיתוחפשמ םע םינושה םילעופה תא איצוהל : היה רבדה שוריפ
 וטיגה לע היה .םתדובע תומוקמב םיניטקרסקב םבשיילו וטיגהמ

 .ס.סדה תושרל רסמיהלו יחרזאה-ינמרגה לשמימה תושרמ תאצל

 הקג

 .ס.ס-ה שיא הנבוק וטיגל עיגה 1943 רבמטפס תליחתב

 .הטלחהה תא עצבל הרטמב ,הקג םלהליו רריפנבמרוטשרבוא

 ,םידיתעש ,שיא 3,500 לש המישר ןיכהל התיה הנושארה ותדוקפ

 35 ,סילֶארֶא'זאב לובכ-תודובעל םירבעומ תויהל ,ריבסהש יפכ

 לבקל םינמרגה ומיכסה וז היצנרזקל .םש ראשהלו ,הנבוקמ מייק
 .םינקז םירוהו םינטק םידלי ללוכ ,תולודגו תומלש תוחפשמ םג

 .רבוטקואב 25דב ול ורסמנו ךכל םאתהב ונכוה תומישרה
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 הינוטסאל האצוהה

 ידי-לע וטיגה ףקוה ,רקובב 5 העשב ,1943 רבוטקואב 26"ב

 ןהילעו תויאשמ הברה ועיגה וטיגל .ס.ס ישנא לש לודג רפסמ

 ורבע רשא המחלמיייובש -- םיניארקוא ןכו ופאטשיג ישנא

 הקג .תוצעומה-תירב דגנ םחליהלו םינמרגה דצל תרשל

 םהילע הוויצו ,םישנאה 3,500 תמישר תא וטיגה תרטשמל רסמ

 .וטיגהמ ועסוהו תויאשמה לע ולעוה םישנאה .םתוא ףוסאל

 יטיא אוה םישנאה ףוסיאש םינמרגה וזירכה םירהצב 12 העשב

 הנחבה אלל םידוהי ףוטחל םיניארקואל הדוקפ ונתנ ןכלו ,ידמ

 תוילטורבב הדוקפה תא ועציב םיניארקואה .וטיגהמ םאיצוהלו

 תעש דע הכשמנ היצקאה .הברה ודדש םג ךכ ידכ ךותו הלודג

 2,800-כ םוי ותואב ואצוהו ופטחנ לכה-ךסב .תרחואמ ברע

 .שיא
 השע םש .טוסקלאב הפועתה-הדשל ואיבה םישנאה תא

 לוסיחב ליעפ היהש עודי חצור ,לטיק .ב ופאטשיגה שיא

 תויאשמב ובישוה םידליהו םינקזה תא .היצקלס ,הנליו וטיג

 הדובעל םייוארו םיריעצה תא .ץיוושואל הדמשהל ועיסהו

 -סאל םועיסה סילָארָא'זאל םחלשל םוקמבו תונורק ךותל וסינכה

 םש ופסיג םישנאה בור .םימויא םיאנתב היפכ-תודובעל הינוט

 םינמרגה ידי-לע ודמשוה םהמ קלח .תכרפמ הדובעו בער ,רוקמ

 אבצה ינפמ םינמרגה לש תלהובמה םתגיסנ ןמזב 1944 ץיקב

 היבטלל היילגהה :ןלפק .י לש ורמאמ הז רפסב 'ר) םודאה

 .(הינוטסאלו

 ילוואשב םידליה תייצקא ללגב הדרחה

 "היצקא"ה לע תועידי הנבוק וטיגל ועיגה 1943 רבמבונב 7דב

 ,רבמבונב 5-ב ,ןכל םדוק םיימוי העצובש םישישקו םידלי דגנ

 דחיו ,םינטקה םידליה ירוהב הזחא הלודג הדרח .ילוואש וטיגב

 ,ןימאהל םוקמ היה .םריתסהל דציכ הגאדה הררועתה תאז םע
 םידליה תאצוה הלחה .םינמרגה וחספי אל הנבוק וטיג לע םגש
 .ןכוסמו השק עצבמ הז היה .םידוהי-אל לצא םרודיסו וטיגהמ

 םיישקב הכורכ התיה ,רדגה ךרד וא ,וטיגה רעש ךרד דלי תרבעה
 םיקשל םידליה תא תוסינכמ ויה תוהמאה .תונכסבו םימוצע
 תעשב וכבי אל םידליהש ידכ .הדובעל ןכרדב םתוא תואיצומו

 יעצמא תקרזהב םמידרהל ךרוצ היה ,םמצע וריגסי אלו השעמ

 ומיכסיש םיאטיל אוצמל ןכיה ,היעבה התיה תאזמ השק .המדרה
 ,םיאטיל לש לודג-אל רפסמ קר אצמנ .םידליה תא םתיבל לבקל

 ויה רקיעב .רוהט ירסומ קומינ ךותמ ,ןופצמ ימעטמ תאז ושעש
 הכפה לודגה הקלחב לבא ,םיילותקה םיגוחהמ םישנא הלא

 םיבר םירקמב :אדירג תירחסמ הקסיעל םידוהיה םידליה תלבק

 ,םג הרק .ער היה םידליל סחיה םגו םידוהיה םירוהה ולצונ

 תואצוה יוסיכל ,םיצפח רקיעבו ףסכ שארמ ולביק םיאטילש

 וטיגל הרזח םידליה וחלשג רצק ןמז רובעכ ךא ,םידליה תקזחה

 : הזמ םיעורג םירקמ םג ועריא .רתויב דורי תואירב בצמב

 םירקמ ויה .ופאטשיגל םהירוה םע דחי ורגסוה וא וחצרנ םידליה
 קר היה לוכי הזכ בצמב .תורצנל ורבעוה םידליהש ,םידדוב

 םייעבטה םייגולוכיספה םיישקה לע רבגתהל םירוההמ ןטק קלח
 תא וטיגל וריזחה וליפא םירחא םירוה .םידליהמ הדירפבש

 תורמל .וטיגל ץוחמ םינוש םישנאל םדוק ורסמ םתואש ,םהידלי

 תואמ המכ תונוש םיכרדב ליצהל םיטעמ-אל םירוה וחילצה לכה
 .םידלי

 ודיבש שיאה .ָס.סדה תושרל תיפוס וטיגה רבע רבמבונב 1-ב

 אטיל תודהי

 לש דחוימ ןונגנמ תרזעב .הקג היה וטיגה לש ולרוג דקפוה

 ודיקפת .וטיגה יניינע תא זכרל טאל טאל לחה םיינמרג םידיקפ

 .םויל םוימ ךלהו םצמוצ "טארנטסטלא"'ה לש

 טוקויסקה

 טוקריסק ,הקג לש ותדוקפ יפל ,לחה 1943 רבמבונב 30-ב

 ."זוכיר הנחמ" וטיגה רבכ ארקנ ימשר ןפואב .וטיגה יבשות

 ידבוע רותב ,טוסקלאב הדובע-הנחמל ורבעוה םידוהי 0

 ורבעוה ןמזה ךשמב .ץנאשל -- םירבג 9007ו ,הפועתה-הדש

 .וטיגהמ םידוהי דוע הלאה תומוקמל

 ידבוע ,םהיתוחפשמו הכאלמה-יתב ידבוע קר ורתונ וטיגב

 ,תואירב ,הנזה) םידרשמ ינימ לכב ודבעש "טארנטסטלא"ה

 .ס.סדה חוקיפל םינותנ ויהש ,םהיתוחפשמו ,(םירחאו קשמ

 תינכט הניחבמש ,תונוש הדובע-תודגירבמ םילעופ ורתונ ןכ-ומכ

 םייקל םדואמ לכב ולדתשה םידוהיה .וטיגב םקיזחהל יאדכ היה

 -כאו םישק ויה םיניטקרסקב םייחה-יאנת .ינחור רשק םהיניב

 וכוה תובורק םיתיעל .םישנהמ דרפנב ורג םירבגה .םיירז

 םידחוימ םידגב םושיבלה רחואמ רתוי .תוירזכאב םידוהיה

 דובעל וצלוא םה .םיינמרגה זוכירה-תונחמב ומכ ,םיספסופמ

 .עורג היה ןוזמהו השק הדובע

 וטיגה חטש ןטקוה בוש

 ידי-לע םירזגל ותעירקו וטיגה לוציפ םע תחא הנועבו תעב

 - הקג לש הינשה הריזגה םג העצוב "טוקריסק"ה תריזג
 -אלס וז התיה ."הקיתעה ריעה" םשב עודי היהש חטשה יוניפ
 .םינש תואמ הזמ םידוהי לש םבשומ םוקמ ,הקיתעה הקדוב
 תידוהי הרייע לש דחוימ ןויבצ היה הקיתעה הקדובאלסל

 יקלחמ קלח התיהש העשב וליפא הנממ רס אל רשא ,תיסופיט
 םידוהיה ויבשות ידי-לע תיפוס הנּופ וטיגה לש הז עבור .וטיגה

 .1943 רבמצדב 22-ב

 יומו הסיסת

 וטיגה יבשוי ברקב הלודג הסיסת הלחה 1943 ויתס ינפל דוע

 שולשב וטיגב ושמתשה ללכ ךרדב .הלצה יכרד שפחל ולחה םהו

 ; וטיגה ןמ החירב (2 ;רתס תומוקמ תיינב (1 :"הלצה" יכרד

 .םייטייבוסה םינזיטרפה לא החירב (3

 ןושלב וארקנש םהינימל םיאובחמו םיטלקמ ונב ופוג וטיגב

 ישנא ודמל רמה םנויסנמ ."תונילמ" םשב יאטיגה רולקלופה

 הדמשהל םישנא תאצוה לש "היצקא"מ לצניהל רשפאש וטיגה
 הינוטסא ,הגירל ןוגכ -- וטיגה םוחתמ קחרה תושק תודובעל וא

 ,םלש םוי ףא וא ,תועש המכ בטיה םירתתסמ םא -- ב"ויכו

 יאולכמ םיבר .המודכו הווסומ רדחב ,רידב ,גג-תיילעב ,ףתרמב
 רפסמ .הלאכ םיינמז םיאובחמ שארמ םמצעל ןיכהל ולחה וטיגה

 ריעה" םשב עודיה וטיגה חטשב רקיעב לודג היה "תונילמ"ה
 -יאנת תעידיו הז עבורב םיתבה תופיפצ לשב ."הקיתעה

 ינפל םינש הברה םש ורג םיבשותה תיברמ ןכש -- םוקמה
 רשאמ םיטלקמ םש תונבל רתוי חונו לק היה -- וטיגה תמקה
 .וטיגב םירחא תומוקמב

 תילאקידר הלצה ךרד התיה רפכל וא ריעל וטיגה ןמ החירבה

 תועשב ליתה-רדג ךרד וטיגה ןמ וחרבש םישנא ויה .רתוי
 הדובעה ןמזב וחרב םירחא .תונוש תולובחתמ תולובחתב הלילה
 ,דבלב םירופס םישנא תאז ושע הליחת .רחא םוקמב וא ריעב



 הנבוק וטיג

 ומיכסה רשא ,רפכב וא ריעב םיאטיל םע םירשק םהל ויהש

 הלעש םידוהיה רפסמ לדג םימיל .םעז רובעי דע םאיבחהל
 תאז החירב העיגה םלועמ לבא ,וטיגה ןמ וז ךרדב חורבל םדיב

 ויהש תומוצעה תונכסהמ ץוח -- ךכל הביסה .םילודג םידממל

 תחת ויה דימתש ,הדובעה-תומוקממו וטיגה ןמ החירבב תוכורכ

 -- םיאטיל םירטוש לש םקלחבו םינמרגה לש הלועמ הרימש

 םיכסיש ,רפכב וא ,ריעב יאטיל אוצמל ברה ישוקב הצוענ התיה
 םבורב .ןטק אל ףסכ םולשת תרומת םג ולו ידוהי ריתסהל
 םייח-יאנתל םיאטיל לצא ורתתסהש וטיגה ידוהי ועלקנ לודגה

 .רתויב םישק

 התשענ ,"תינוטסאה היצקאה" ירחא רקיעבו ,םהה םימיב

 םינזיטרפל ףרטצהל תנמ-לע וטיגה ןמ האיציה דאמ תירלופופ

 רשאכ וז ךרדב שמתשהל ולחה תנגרואמ הרוצב .םייטייבוסה

 חוכה תא וינפל חלשו אטיל תולובגל םודאה-אבצה ברקתה

 םימחלנה םינזיטרפה יסיסב םויק לע העידיה .ולש ינזיטרפה

 הביהלה איהו 1943 ץיק ףוסב וטיגל העיגה קשנב םינמרגב

 -- וינוגראו וימרז לכ לע רעונה תא רקיעב ,וטיגב םיבר םישנא

 .םינויצהו םיטסינומוקה
 ןוגראב תנגרואמ התיהש ,הנבוק וטיגב תינזיטרפה העונתל

 ויה לבא ,הליחתב רקיעב ,םישק תונולשכ המכ ויה ,יתרתחמ

 ןוארב .א יבצ לש םרמאמ הז רפסב 'ר) תורכינ תוחלצה םג הל

 .(הנבוק ידוהי לש םינזיטרפהו ירמה תעונת :ןיול בדו

 י'9"ה טרופה''מ החירבהו הדמשהה תובקע תדחכה

 העווזה-ישעמ תובקע תא תוחמל םינמרגה ולחה 1943 ויתסב

 םהבש תורובהמ םיחצרנה תופוג תא איצוהל ולחה םה .םהלש

 עוציב תא .םפרשלו 9-ה טרופב -- םידוהי-אלו םידוהי -- ורונ

 -ייובש ,םייטייבוס םידוהי לע םינמרגה ופכ תאז המויא הדובע

 הנבוק וטיגמ םידוהי לש םייוסמ רפסמ לע ןכ-ומכו ,המחלמ

 .9-ה טרופב ינדפק רמשמ תחת וקזחוה םלוכ .םידוהידאל המכו

 לש םייוסמ רפסמ םוי ידמ הפירשל ןיכהלו איצוהל וצלוא םה

 .ןובקר לש בצמב רבכ ויהש ,תופוג
 םיקסעומה ועדי ,הבר תוידוסב הלהנתה תאז הדובעש ןויכמ

 םה .םידע םייחב ריאשהל אל ידכ ,ודמשוי המויס םע יכ הב

 םדיב הלע הז רבד .9-ה טרופהמ טלמהל םינוש תונויסנ ושע

 וטיגל החירבה תרחמל ועיגה םהמ קלח .1943 רבמצדב 25"ב

 םינזיטרפל ופרטצהו וטיגהמ ןמז רובעכ ואצי םלוכ טעמכ .הנבוק

 .(יעישתה טרופה :ןוסלטייפ .א לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר)

 תידוהיה הרטשמה ישנא רוצעמ

 םישישקהו םידליה תייצקאו

 םימויאה םימיה הנבוק וטיג יבגל ויה 1944 ץרמב 28"הו 27-ה

 וטיגב תידוהיה הרטשמה לע הקג דקפ ןכל םדוק םוי .רתויב

 דילש שרגמה לע ,רקובב 7 העשב ,םויה תרחמל בצייתהל

 ,הדקפימה יגוחב ורמא הדוקפה תביס המ הלאשה לע .הדקפימה
 העשב .א"גה ינומיא תידוהיה הרטשמה םע עצבל םיצור יכ

 הוויצ הקג .אלמה הבכרהב תידוהיה הרטשמה העיגה העובקה

 ידרשמל ,הרטשמה תרומזת ירבח ,םירטושהמ םידחא סינכהל
 םידוהיה םירטושה ראש לכ .ברעה דע םירוגס ויה םש ,הדקפימה
 .שרגמה לע םידמוע וראשנ

 ,םיסובוטואו תוינוכמ לש לודג רפסמ וטיגל ועיגה ןמז ותואַב
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 אצמנ ימ וארי אלש ידכ ,ךימס עבצב םיחורמ ויה םהיתונולחש

 םילייחו ופאטשיג ישנא לש לודג רפסמ ואצי תוינוכמהמ .םינפב

 שרגמל ועיגה םה .םינמרגה לש םדיצל ולעפש םייובש םייסור

 םהילע ודקפו םידוהיה םירטושה תא ופיקה ,הרטשמה תדקפימ
 תוצווכתה השעמ תעשב לביק םירטושה דחא .םיסובוטואל תולעל

 ראש .םוקמב הרונ אוה .זוזל לגוסמ היה אלו לגרב םירירש

 וטיגב הבבותסה העש התואב .9-ה טרופל ואבוה םירטושה

 ראשהל םידוהיה לכ לעש הזירכהו ,לוקמרב תדייוצמ ,תינוכמ

 .םדא-ינבמ ונקורתה וטיגה תובוחר .וריי -- תרחא ,םהיתבב
 ואצמש םוקמ לכב .תיבל תיבמ וכלה םיסורהו ופאטשיגה ישנא

 -וטואל םוליבוהו םוחקל -- םישישקו 13--12 ליג דע םידלי

 תוירזכאב וגהנ םיסורהו ופאטשיגה ישנא .בוחרב ודמעש םיסוב

 -וקמו םיפתרמ ,גג-תוילע וחתפ לזרב-תוטומו םינזרגב .תינחצר

 וסינו וחקלנש םידליה ירחא תוהמאה וצר רשאכ .םירחא תומ

 תוירזכאב ןתוא וכיה ,ןהידלי םע דחי םיסובוטואל תולעל

 ,סובוטואה אלמתהשמ .םיזגרנ םיבלכ ןהב וסישו םיבורה-תותקב

 וניעטהל ידכ ,קיר רזוח רצק ןמז רובעכו ריעה ןוויכל עסונ היה

 .םישישקבו םידליב בוש
 םירוסאה םידוהיה םירטושה םע םיסובוטואה ועיגה רשאכ

 ורונ םה ךא ,טלמיהלו ץופקל םהמ םידחא וסינ ,9-ה טרופל

 הריקחל אצוה ןושאר .קוניצ יאתל וסינכה םירטושה תא .םוקמב

 הדוהי -- וירזוע ואצוה וירחאו ,ןיול השמ ,הרטשמה דקפמ

 -יעצל ורזעש ,םתוא ומישאה .גרבנירג עשוהי חקפמהו ץיבופוז

 -ייבוסה םינזיטרפל ףרטצהל ידכ ,וטיגה תא בוזעל םידוהי םיר

 םירקנובה םיאצמנ ןכיה תולגל םהמ ושרד הזמ ץוח .םייט

 .("תונילמ"'ה) וטיגב םינוש תומוקמב ורפחנש אובחמה תומוקמו

 ,ןיול .מ ,הרטשמה דקפמ .תירזכא ונועו וכוה הריקח ידכ ךות

 ,וטיגה יניינעל ופאטשיגה דיקפ ."טרופ"ב םוי ותואב דוע הרונ

 םא וריי םהש ,םירטושה לע םייאו קוניצל קוניצמ ךלה ,לטיק

 ךותמ 7 קר .םירקנובה םיאצמנ םהבש תומוקמה לע ועיבצי אל

 םוקמ תא ורסמו םייוניעב ודמע אל םירוסאה םירטושה 130"דכ

 'טרופ''ל ועסוה םירטושהש ,ףיסוהל שי תמאה ןעמל ."תונילמ"ה

 אל ןכלו ,םישישקהו םידליה ירחא דייצה וטיגב לחהש ינפל

 םידלי ואצמיי ופאטשיגל וריגסהש םירקנובב יכ ,תעדל ולכי

 םחורש םירטושה .היצקאהמ לצניהל ידכ ורתתסהש ,םישישקו

 םהבש תומוקמ השולש ולגתנ םתרזעבו וטיגל ואבוה הרבשנ

 ורתתסה "תונילמ"ה ןתואבש הרק .םישישקו םידלי ורתתסה

 םיסורהו ופאטשיגה ישנא וערפ םויה תועש לכ .םה-םהידלי

 םהב ואצמנ םתעדלש ,םידושח תומוקמל .וטיגה תייסולכואב
 -תהב ופסינ םיבר םידוהי .די"ינומיר וקרז ,םירתתסמ םידוהי

 .ולאה תויוצצופ
 איבחהל םישאונ םיצמאמ תובר תוהמא ושע היצקאה ןמזב

 אלש ,םינטק םידלי קיתשהל ידכ .ןהידלי תא יהשלכ ךרדב

 תוקירז םהל וקירזה ,םאובחמ םוקמ תא וריגסי אלו וקעצי

 תחא םִא .תוקירזה בקע ותמ םידחא םידליש םירקמ ויה .תונוש

 אל יסורה .רכ וילע המשו הטימב ןטקה הדלי תא האיבחה

 ךא ,הטימה לא םאה הצר הבר החמשב .אציו דליה תא אצמ

 תא ורסמ אל ןפוא םושבש ,תוהמא .תמו קונח הדלי תא האצמ

 .םוקמב ורונ ,ןהידלי

 .תוירזכא רתיב היצקאה הכשמנ ,1944 ץרמב 28-ב ,תרחמל

 .םישישקו םידלי 1,200-כ םימיה ינשב וטיגהמ ואצוה לכה-ךסב

 .לצניהלו רתתסהל וחילצה םישישקו םידלי לש טעומ רפסמ קר
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 ,ץרמב 27-ב ,ןושארה םויב םישישקהו םידליה ועסוה ,רומאכ
 ותמוה םש ,(ןילופ) ץיוושואל ואבוה םלוכ יכ הארנ .ריעה ןוויכל

 לא םישישקהו םידליה תא םינמרגה ועיסה ץרמב 28"ב .םיזגב

 .םויב וב ודמשוה םש .9-ה טרופה
 הכרענ (םירחאו טוסקלא ,ץנאש) הדובעה-תונחמ לכב םג

 .םישישקהו םידליה דגנ היצקא
 תורשמ וספתש הלא ,שיא 40-כ ורונ םירוסאה םירטושה ןיבמ

 תידוהיה הרטשמה .וטיגל וריזחה ראשה תא .רתוי תויארחא
 םינרדסה תוריש" רתוי ןטק הדימ-הנקב םקוה המוקמבו הקרופ
 תושרל אלא ,"טארנטסטלא"'ה תושרל ודמע אל םה ךא ,"םידוהיה

 .ופאטשיגה

 י'טארנטסטלא''ה ירבח רצעמ

 דגנ "היצקא"הו הרטשמה ישנא רסאמ רחאל םימי עובשכ

 הנוממה ,לטיק "טארנטסטלא"ה דרשמל ואב םינקזהו םידליה

 ,הקג לש וירזועמ דחא ,םארגליפו ,ופאטשיגה םעטמ וטיגה לע

 דרשמב דבע רשא ,רנטר .ש אצמנ ןכיה םהל עידוהל ועבתו

 תאצוהל ןוגראה יליעפמ היהו "טארנטסטלא"ה דילש הדובעה

 הבושתה .תורעיל םינזיטרפה לא םתרבעהו וטיגה ןמ םישנא
 "טארנטסטלא'"לו םידחא םימי הז הדובעל אב אל רנטרש התיה

 ,רגטר לש ותרידל וכלה םארגליפו לטיק .וילע תועידי םוש ןיא

 ינפל .שיא םש ואצמ אל לבא ,ותחפשמ ינב תא רוסאל ידכ

 םהל היופצה הנכסה לע החפשמה ינב ורהזוה םינמרגה אוב

 .דעומ דועב וחרב םלוכו

 ידכ וטיגל םארגליפו לטיק בוש ואב ,לירפאב 3-ב ,תרחמל

 -נטסטלא"ה ןיב רשקמה היהש ,ןיול (יבצ) שריה תא רוסאל
 ותואב ליעפ היה ןכו ,רעיל םישנא תאצוהל ןוגראה ןיבל "טאר

 -סטלא"ה לש ותדובעב ליעפ ןפואב ףתתשה םג אוה .ןוגרא
 ורזח םהו העש התואב ותרידב ןיול היה אל הרקמב .''טארנט

 דימ דרי ,ותוא םישפחמש ןיולל עדונ רשאכ .תוקיר םיידיב

 יטארנטסטלא"ה דרשמל םארגליפו לטיק ואב בוש .תרתחמל
 'טארנטסטלא"ה ןונגנמב ןיול לש ודיקפת רבדב ורקחש ירחאו

 "טארנטסטלא"ה תבושת .םהידיל וריגסהלו ותוא רתאל ושרד

 םארגליפו לטיק .ןיול לש ואצמיה םוקמ לע העידי ול ןיאש התיה

 םינמרגה ושעי םעפה יכ ,םהירבדמ רורב היה לבא ,וקלתסה
 ."טארנטסטלא"ה ירבחב םיטפש

 םשארבו "טארנטסטלא"ה ירבח לכ ורצענ 1941 לירפאב 4"ב

 תקלחמ ידבועמ םידחא םג ורסאנ םמע דחי .סקלא ר"'ד ר"ויה

 ,יטארנטסטלא"ה תריכזמו תילאיצוס הרזעל הקלחמה ,רוידה
 ,םלוכ וררחוש תרחמל .9-ה טרופל ועסוה םלוכ .ןייטשלא .ל

 י .גרבדלוג .יו לקנופרג .ל :"טארנטסטלא"ה ירבח ינשמ ץוח

 8 דוע קזחוה לקנופרג .ל ךא ,םיימוי רובעכ ררחוש גרבדלוג

 וטיגב קסוע ימ םהל רוסמי יכ ועבת םינמרגה .טרופב םימי
 ןסחמ" אצמנ הפיא ,תורעיב םינזיטרפה לא םישנא תחרבהב
 רצוא ןומט הפיאו ןיול שריה רתתסמ ןכיה ,וטיגה לש "קשנה

 םוש ול ןיאש בישה רשאכ .'טארנטסטלא''ה לש "םינוילימ"ה

 קר ויפמ ואיצוה .תושק ותוא וניע ,הלא םירבד לע תועידי
 -סטלא"ל וראשנש קרמ 20,000 לש םאצמיה םוקמ לע העידי

 םימי המכ רחאל לבא ,בוש והוניע םיימוי רובעכ ."טארנט
 ,וטיגל והוריזחהו וחוררחש

 אטיל תודהי

 ,םינושארה םיררחושמה תעשת תא וטיגה ןמ וריזחה וב םויב

 -לע חנמתנ סקלא ר"דה ."טארנטסטלא"ה תא םינמרגה ולסיח

 זוכיר הנחמ" לש (אדוירבוא) "םידוהיה ןקז"ל םינמרגה ידי

 .תוכמס םוש ול התיה אל השעמל ךא ,"ןֶאּואק

 וטיגה לוסיח

 .קפבטיו לע תיטייבוסה הפקתימה הלחה 1944 ינויב 22-ב

 עיגי ילוא :סנל ,ויק .םימייתסמו םיכלוה וטיגה ימיש שגרוה

 : ..וטיגח יבשות תא תונפל םינמרגה וחילציש ינפל םודאה אבצה

 | .עריא אל סנה ךא

 :חדובעה-תונחממ םידוהיה וטיגל ורזחוה 1944 ילויב 7דב

 וטיגחמ םידוהיה תא ריבעהל םינמרגה ולחה ילויב 8"ב

 תא עונמל ידכ ורתתסי םיבר םידוהיש ,וניבה םה .הינמרגל

 אובחמה-תומוקמו "תונילמ"ה לע דייצ לחה .וטיגהמ םתאצוה

 .םינושה
 יחוהומ לודג רפסמ םינמרגה וצביק ,ילויב 8 ,םוי ותואב

 יכ ,וריבסה םה .טיזליט ןוויכב ,ןמיינה רהנב םוטישהו וטיגה

 םג ,לוכיבכ ,ורבעוי הילאש ,גיצנד דיל הדובעל ואבוי םירבגה

 .וטיגה לש הכאלמה-יתב
 לודג רפסמ םינמרגה וצביק בוש ילויב 11-ו 10 ,9 םימיב

 ,םתעסהל תונורק רסוח לשב .וטיגהמ םתונפל ידכ םידוהי לש
 תחתו ,ףטוש םשגב ,םיימשה תפיכ תחת םיימוי ךשמב םוקיזחה
 וחלשנו תונורקב םלוכ ובשוה רקובב ילויב 12-ב .דבכ רמשמ
 הצובק רמשמ תחת וטיגהמ העסוה םירהצב 12 העשב .הינמרגל
 םינמרגה דיש וטיגה יבשותמ םינורחאה ,םידוהי לש תפסונ
 יפלא המכ וטיגב ורתונ דוע םינמרגה ןובשח יפל .םתגישה
 יישקב דומעל םילגוסמ ויה אלש ,םישלחו םילוח םהיניב ,םידוהי

 םיניינבבו וטיגה לש םילוחה-תיבב םתוא וצביק םינמרגה .ךרדה
 .חרגה ותיצה ,הנורחאה הצובקה וטיגהמ העסוהש ירחא .םירחא

 תא וקיזחה םהבש םיניינבה לכ תאו םילוחה-תיב תא םינמ

 רפסמ ורתונ תאז לכב .שאב ופסינ םלוכו ,םישלחהו םילוחה
 עצובש ,וללה םידוהיה ירחא שופיח לחה .ורתתסהש םידוהי
 תרזעב ופאטשיגה ישנא לש תדחוימ הצובק ידי-לע תוירזכאב

 לכ טעמכ .ופרשנו וצצופ םידושחה תומוקמה לכ .שושיג-יבלכ

 אלש הלא ,וספתנש םידוהיה לרוג .ולגתנ אובחמה-תומוקמ

 םירתונהמו ,םוקמב ורונ םהמ קלח : הנוש היה ,וקנחנ אלו ופרשנ

 םינמרגה .הינמרגל םוי רובעכ החלשנש השדח הצובק וביכרה
 ,םידלי םע החפשמ אובחמב וליג רשאכ :ינטש יעצמאב וטקנ

 ,םידליה תא וררחשי יכ םירוהל םירמואו םידליה תא םיחקול ויה

 "מואה ורסמ אל םירקמה בורב .רחא אובחמ םהל וריגסי םא

 םוקמב םידליה תא םינמרגה וזכיר זא .רבד םינמרגל םילל

 .ורונ םלוכו -- דחא

 אוצמל -- 100-כ -- םידוהי לש ןטק רפסמ חילצה לכה תורמל

 -רגה ובזע םידחא םימי רובעכ .םייחב ראשהלו וטיגב רותסמ
 ולוכו וטיגה תא תיצהל וקיפסה הז ינפל .הנבוק תא םינמ
 לש יפוסה יוניפל דע 1944 ילויב 8-המ יכ ,רעשל שי .ףרשנ
 .שפנ 1,500דמ תוחפ אל ופסינ וטיגה ידוהי

 הנבוק וטיגמ יוניפה תעשב םינמרגה ואיצוה לכה-ךסב

 | .תושפנ 8,000--7,0007כ וילא םיחפוסמה תונחמהמו
 וטיג לש ןשעה תורמתו שאה ,םדה תליגמ המייתסנ ךכ

 ,,,הנבוק



 לקנופרג .ל

 וטיגב םייחה יאנת

 ינפל ורג ובש ,וטיגה לש רצה ומוחתל וקחדנ םידוהי 0
 ומוכיס אוה הז רפסמ .(םידוהי-אלו םידוחי) שיא 7,000דכ ןכ

 .1941 רבמטפסב "טארנטסטלא"ה ידידלע ךרענש ,דקפמה לש

 השגרוה תילילשה התעפשהש ,תחא הדבוע םג זא הלעה דקפמה

 ילאמרונ היה אל וטיגה יבשות לש םבכרה :ןמזה לכ וטיגב

 התיה .םישנ 148 וטיגב ויה םירבג האמ לכ לע -- ןימה תניחבמ

 רחאל םג העודי הדימבו ,וטיגה תמקה ינפלש ךכמ האצות תאז

 היצקאה ירחא .םבורב םירבג םידוהיה םיחצרנה ויה ,ןכמ
 ררבתה .ינש דקפמ רבמבונ שדוחב "טארנטסטלא"ה ךרע הלודגה

 132 זא ויה םירבג 100 לכ לע .שיא 17,412 קר ודרש וטיגבש

 רתוי ,תיסחי ,םינמרגה ודימשח תויצקאה תפוקתב ןכש ,םישנ

 .םירבגמ םישנ
 .תיסחי ןטק-אל היה ,ותמקה ןמזב וטיגל הצקוהש חטשה

 לשב ךא ,הקדובאלס רברפה לש חטשה לכ לע רבוד הליחת

 הז חטש זא רבכ םצמוצ תיאטילה הייריעה לש התוברעתה
 םג .וטיגה ירעש תריגס ינפל דוע תובוחר רפסמ ונממ ואצוהו

 -ימחמ הלעמל -- םיבר תואטמסו תובוחר וב וראשנ תאז רחאל
 .העש יעברדתשולשכ הכרא הצק לא הצקמ וטיגב הכילהה .םיש
 הנליווב תואטיגה ןיבל הנבוק וטיג ןיב חטשב לודג לדבה היה

 האוושהב םיטעמ-אל לויט תומוקמ ויה הנבוק וטיגב ,ילוואשבו
 חטש םלוא .תוקרי לודיגל תודש םג ויהו ,םירחא תומוקמל

 -ינימה ףא ,רוידה יכרוצ תמועל דאמ ןטק היה וטיגב תורידה
 .בוריקב שפנ ףלא 30 תב היסולכוא לש ,םיילמ

 םלדוגב םיווש יתלב םיקלח ינשמ בכרומ וטיגה היה הליחת

 ."ןטקה וטיגה" -- רחאלו ,"לודגה וטיגה' םשב דחאל וארק ןכלו
 ,וירנאפ בוחר ידי-לע ינשה ןמ דחא ודרפוה םיקלחה ינש

 שיבכה ןמ עטק היהש ןוויכ ,וטיגה חטשמ והואיצוה םינמרגהש

 הובג ץע-רשג י.תיברעמ-תינופצה אטיל םע הנבוק תא רשקמה
 וטיגל לודגה וטיגה ןיב רבעמ שמישו וירנאפ בוחרל לעמ םקוה

 םיימוי .תופיחדב ותוא תונבל םידוהיה תא וצליא םינמרגה .ןטקה

 .ידמל לודג חטש ומוחתמ אצוה בוש וטיגה ירעש תריגס רחאל

 ותאצוה םעו וטיגה ימוחת ךותב תעלבומ יצח היה הז חטש

 עצמאב -- דאמ הנושמ וטיגה לש "יפארגופוט"ה ובצמ השענ

 ןופצמ ידוהיזאל חטש לש לודג זירט עקתנ "לודגה וטיגהי

 .רחאה והצק דע טעמכו וטיגה לש דחאה והצקמ ,םורדל

 .הנבוק ריעה לש בוזעו לשחנ רברפ דימת התיה הקדובאלס

 התיה ךכ םושמו םיפצורמ ויה אל תואטמסהו תובוחרה בור
 ינב ,ץעמ םבורב ויה וטיגב םיניינבה .דאמ השק םחב הכילהה

 שממ -- םימוקע םהיתוריקו םינשונ םינשי ,םיעוער ,תחא המוק

 -יתב ויה "לודגה וטיג''ב .תירטנמלא תויחונ םוש ילב ,תותקיב

 ינב ,םישדחו םילודג ןבא-יניינב ינש :דבלב ןטק רפסמב ןבא

 -יתב רפסמ דועו ,"םילודגה םיקולבה" וארקנש ,תומוק עברא

 הנבוק תייריע ."םינטקה םיקולבה" םשב ּונוכש םיגטק ןבא

 .תיאטילב היטיימ'ז ,טומא'ז 1

 ןוכיש םשל המחלמה ינפל דוע הלאה םיקולבה תא התנב

 היה "לודגה וטיג"ב .םהב שמתשהל הקיפסה אל לבא ,םילעופ

 .םלשוה םרטש ,"םילודגה םיקולבה" גוסמ ,לודג ישילש תיב דוע

 ןיינבה רמגל םישורדה םירמוחה לכ טעמכ ויה היינבה םוקמב
 ,הריעה םירמוחה לכ תא הריבעה היריעה ךא ,רצק ןמז ךות
 הדובעה תא םייסל םינכומ ויהש ,םידוהיה לש תושקבה תורמל
 "אטינסו םיינייגיה םינקתימ םוש וטיגה חטשב ויה אל .םמצעב

 םיקולבה" ינשל טרפ ,םימ-לעפמו לועית ,ץחרמ-תיב ןוגכ ,םייר
 םיכירצ ויה הייריעה תינכת יפלש ,"םינטקה םיקולבה"ו "םילודגה

 לכ .ריעה זכרמ לש םימה לעפמלו לועיתל םירבוחמ תויהל

 ץורפ ינפל דוע בוחרה תפצרמל תחתמ וחנוה םישורדה תורוניצה
 ,הדובעה תא המילשה אל היריעהש דבלב וז אל ךא .המחלמה

 תא האיצוה אלא ,םייעובש וא עובש ךות התושעל היה רשפאש

 תא וטיגה יבשותמ לולשל ידכ ,תפצרמל תחתמש תורוניצה

 "לודגה וטיגה" חטשב .הדובעה תא םהידידומב םייסל תורשפאה
 דסומ וב ןכשל היה רשפאש דחא תיב ףא היה אלו טעמכ

 ויה תאז תמועל .ב"ויכו םימותי-תיב ,םילוח-תיב ןוגכ ,ירוביצ
 ונכוש ךכ םושמו רתוי םישידח "ןטקה וטיגה" חטשבש םיתבה
 -- םילוח-יתב ינש : תודסומ המכ וטיגה לש ומויק תישארב םש

 ,תוקבדימו תוימינפ תולחמל דחאו תויגרוריח תולחמל דחא

 ליבשב רקיעב ,םימותי-תיב םג ןמז ותואב היהש ,םידלי-תיב
 .םינקז-תיב ןכו ,ודבא םהירוהש םידלי

 ,תוומל םינודינ ליבשב לודג רהוס-תיב ןיעמ היה וטיגה
 לכב תוריל הארוה ולביק םיפיקזה .ינרקוד לית רדג ולוכ ףקוהו

 ליתה רדג ירבע ינשמ עבקנש ,"תוומה חטש" ךותל סנכייש ימ
 םיפיקז וכלהתה רדגה ךרואל .רבע לכב םירטמ השולש בחורב

 רקיעב ,םנמז תא םילבמ ויהש ,םיניוזמ םייאטיל וא םיינמרג
 .וטיגה יבשות לע דחפו המיא םיליטמו תופוכת תויריב ,תולילב

 דמע רעש לכ דיל .םידחא םירעש ךרד התיה וטיגל הסינכה

 ,תינמרגה הרטשמה לש תישילשה הגולפה ןמ םילייח לש רמשמ

 לע תונדפקב חיגשמ היה רמשמה ."םיאטיל םינאזיטרפ" ןכו
 וכלהש הלאל טרפ ,וטיגה םוחתל ץוחמ אצי אל ידוהי םושש ךכ

 טרפו ,םיאטיל וא םינמרג יווילב ןבומכ ,הייפכ-תודובעל הריעה

 רמשמה ?.וטיגהח יניינעב הריעה תכלל דחוימ ןוישר ולביקש הלאל
 -אל םוש ,וילא ברקתי אל ףאו ,וטיגל סנכיי אלש םג חיגשה

 | .ךכל דחוימ ןוישר ול ןיאש ידוהי

 ידיל וטיגה לש םיימינפה םיניינעה רודיס תא ורסמ םינמרגה

 םיירוביצ םינקסעמ בכרומ היה לודגה ובורבש ,'"טארנטסטלא"ה

 -סטלא"ה לש ותושרל .ןכ ינפלמ דוע ידוהיה רוביצל םיעודי
 םע תועבגמ ושבח הישנא .תידוהי הרטשמ הדמע "טארנט

 .תולאב םידייוצמ ויהו לוורשה לע ןבל טרס ודנע ,לוחכ דוד-ןגמ
 לע קיעהש רבדה הנה ,הדמשה ינפמ דימתמה דחפל טרפ

 ,ןכמ רחאל םגו ,"טקשה תפוקת"ב לכמ רתוי וטיגה יבשות

 ,דואמ ןטק היה וללה לש םרפסמ 2
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 ובצינ ךכל ףסונ ךא .םינמרגה ליבשב הדובעה תבוח יולימ היה

 הנוזתה תייעב .דואמ תושקו תובר תויעב ינפב וטיגה יבשות

 םייקתהל תורשפא לכ התיה אל .וטיגב רתויב תורומחה ןמ התיה

 ירהש ,וטיגה יבשותל םינמרגה ונתנש תוימוי-םויה תונמה לע

 ,םויל תוירולק 750-כ וקפיס ןה .שממ בער-תונמ ולא ויה

 .םדא לש ילמרונה ומויקל שורדה םומינימהמ שילשכ --- ונייהד

 םויל םארג 100) רוחש םחלמ תובכרומ תונמה ויה בור-יפ-לע

 100) םיסירג ,(שפנל עובשל םרג 112.5) ןיטח חמק ,(שפנל

 ,הפק וא התל ףילחת ,(עובשל םרג 125) רשב ,(עובשל םרג

 השק הייפכ-תדובעב וקסעוהש הלא .חלמו לופ ,הביר טעמ

 ,שפנל םויל רוחש םחל םרג 100 : תפסונ הנמ םינמרגה ןמ ולביק

 ןכ .ןמוש טעמו ,סוס רשב בורל ,שפנל עובשל רשב םרג 5

 -יבקב אלו ןמזל ןמזמ ,וטיגה יבשות לכל םינתונ םינמרגה ויה

 .םהשלכ תוקריו תומועז תויומכב המדא-יחופת ,סוס רשב ,תוע

 המדאה-יחופת ; דואמ העורג תוכיאמ תונוזמה ויה בור-יפ-לע

 דחוימב קיצה וטיגב בערה .דימת טעמכ םיבוקר ויה תוקריהו

 לכ ךשמב ."תויצקא"ה תפוקתב רמולכ ,1941 רבמבונב 1 דע

 -ומאה תולדה תונמה תא וליפא םינמרגה ונתנ אל הפוקת התוא

 היה אל ןמז ותואב .תונמב ללכ ויה אל רשבו האמח .תור

 םימויאה םייחה-יאנתב אצמתהל וטיגה ידוהי ידיב קפיס ןיידע

 םהל ויה אל ןיידעו ,יהשלכ הדימב םהילא לגתסהלו וטיגב
 -יכרצמ לבקל היה רשפא םהמש ,ריעב םישנאה םע םירשק

 ידוהי םתא ואיבהש ,ןטקה ןוזמה יאלמ לזא רהמ שיח .ןוזמ

 ירוסי ולבס וטיגה יבשות בור .וטיגל םתאצב ריעה ןמ הנבוק

 -תסיפאמ םהיתומשנ ואצי ,םידלי רקיעב ,םיבר .םירּומח בער

 וילע ומלחש דיחיה רבדה .םיחופנ ויה םיבר לש םהינפו תוחוכ

 היה הז רבד ךא ,ריעה ןמ המדא-יחופת טעמ תלבק היה וטיגב

 םינושארה םימיב .תושפנ-תנכסב וליפאו םילודג םיישקב ךורכ

 םיקש םתאשב םידחא םידוהי רעשה דיל וספתנ וטיגה םויקל

 יניעל ,םוקמב וב ורונ םה .םמכש לע המדא-יחופת לש םינטק

 -- ןאדרוי רבע ,1941 רבמטפסב 22 ,הנשה שאר םויב .לכה

 םידוהי ינש הארו ריעבש קושה דיל -- וטיגה לע הנוממה

 ,וחדקא תא דימ איצוה ןאדרוי .יאטילמ המדא-יחופת קש םינוק

 םוקממ ורזחש םידוהי הלא ויה .שפנ םחצרו םידוהיה ינשב הרי

 תשקבל ורתענש ,םיינמרג םירמוש תיוולב וטיגה לא םתדובע

 תונקל ידכ קושל םידחא םיעגרל רוסל םהל תושרהל םיינשה

 .והשמ

 -תוניג דוש ידי-לע הדירחמ הרוצב וטלבוה וטיגב בערה ידממ

 היריעה ידיב וערזנש תוניג הלא ויה .וטיגה םוחתבש קריה

 .וטיגה תמקה ינפל דוע (םירצונ) םייטרפה ןהילעב ידיב וא
 ,בערה יזוחא ,םידליו םירגובמ ,םישנאה תואמ הארמ היה עזעזמ
 -- םינמרגה לש םירּומחה םירוסיאה לכ תורמל -- םירעתסמה

 -אל םינופפלמו המדא-יחופת המדאה ןמ םירקוע ,הניג לע

 .ורבח ידימ דחא תוקעצו תוטטק ךות םתוא םיפטוחו םילשב
 .םוי םוי לש השעמ הז היה

 תנוזתב הבוטל המ"יוניש לח 1941 רבמבונב 1-ה ירחא

 רתויב תורומחה תויעבה ןמ תחא וז התיה זא םג ךא ,וטיגה
 .וטיגה ידוהי תיברמ יבגל

 ךרד וטיגה יבשותל םינמרגה ונתנש ,תולדה תונמה תא ףא

 עורגל חרכה היהו ןאולמב קלחל היה רשפא-יא ,"טארנטסטלא"'ה

 םינמרגה לש םנובשח יפל :דאמ הטושפ הביסמ תאזו ,ןהמ

 16,600 -- "תויצקא"ה תפוקת ירחא וטיגב ראשיהל ויה םיכירצ

 אטיל תודהי

 רפסמ היה השעמל ןכש ,"םנובשחב ועט" םה ךא .דבלב שיא

 800-ב רתוי לודג "תויצקא"ה ירחא וטיגב ורתונש םידוהיה

 ששחה תמחמ םינמרגל ךכ לע עידוהל היה רשפא-יא .ךרעל שיא

 ןתינ אל ךכ םושמ .םכרד יפל תועטה תא "ןקתל" וצרי אמש

 היהו םישנא 800 םתוא ליבשב ןוזמ"תונמ םינמרגה ןמ לבקל

 17,400-ל שיא 16,600 ליבשב ולביקש ןוזמה תא קלחל חרכה

 ידכ ,תונוש תולובחתמ תולובחתב שמתשהל היה ךירצ .שיא

 ושיגרי אל וטיגה ידוהיש ידכו םינמרגה ינזואל רבדה עיגי אלש

 םעפהו -- תונמה תא ןיטקהל חרכה היה ךכ לע ףסונ .רבדב

 -הדשב םידבועל ןוזמ-יסרפ תתל ידכ -- הצחמל היולג הרוצב

 הדובעל םמצעב םיאב ויהש ,םהבש םינקיידל רקיעב ,הפועתה

 ןיעמ םהל היה רבדה .היפכ םוש אלל העובקה העשבו םוי לכב

 .הפועתה-הדשב השקה הדובעל םחלשיהב וחפוקש חופיקל יוציפ

 תונקל היה ,בערב ותומי לבל ,וטיגה יבשותל דיחיה אצומה

 י,םיצפחו םידגב תרומת רקיעבו ,ףסכ תרומת ריעה יבשותמ ןוזמ
 "הריסמ"הו םישופיחה רחאל תלבגומ תומכב םהידיב ורתונש

 וטיגל ביבסמש רדגה דיל ושענ וללה "תויצקאסנארט''ה .היופכה

 םיאב ויה םש ,תוינוריעה תודגירבה לש הדובעה תומוקמב וא
 ךכב םינכסמ ויה וטיגה ידוהי .םידוהיה םע רוחסל ידכ םיאטיל
 -אל םע והשלכ עגמב אובל םהילע היה רוסא ןכש ,םהייח תא

 ורסאנ םיבר םידוהי .רכממו חקמ יניינעב דחוימבו םידוהי
 לודגה םקלחבו ,תוינוריעה תודגירבב ןה רדגה דיל ןה הז ןוועב

 תא תוירזכאב תופוכת ולצינ םירצונה ריעה יבשות .ופסינ
 ,הז רחסמב תוילאגיל-יאה םושמ ,ןגמו תוסח םירסחה םידוהיה

 שילש וא תיצחמ היה םייוושש ןוזמ-יכרצמ םהל םינתונ ויהו
 תא ומיר תובורק םיתיעל .םידוהיה ןמ ולביקש םיצפחה ךרעמ
 האמח םוקמב .םתוכיאב רקיעבו ןוזמה-יכרצמ לקשמב םידוהיה

 הסוכמ ,דאמ עורג ןיממ הניבג תובר םימעפ םידוהיה ולביק
 ,המדא-יחופת לש תבורעת ואצמ םחלב ;האמח לש הקד הבכש

 .המודכו ,םימ -- בלחב

 -טילהו םינמרגה -- םיפיקזה לש הרומחה תרוקיבה תמחמ
 ,הריעה וטיגה רעש ךרד םיצפחה תא איצוהל היה לק אל -- םיא

 -יכרצמ תא וטיגל סינכהל היה רתוי ןכוסמו השק רומאכ ךא
 םיפיקזה ויה תובורק םיתיעל .םיצפחה תרומת ולביקש ןוזמה

 + םמצע ליבשב םימירחמו רעשה דיל הקידבה תעשב םילגמ
 םיספתנה םידוהיה לש םתחמש התיה הלודג .ןוזמה-יכרצמ תא
 ילבו תוכמ ילב רמולכ ,"בוט יכב" םייתסמ היה ןיינעהשכ

 תא םיכמ םירמושה ויה תובורק םיתיעל ןכש ,םימד-תוכיפש
 ידיל םתוא םיריגסמו םירסוא םימעפלו תוירזכאב "םיחירבמ"ה
 .ופאטשיגה

 -יכרצמ חירבהל דציכ ,תונוש םיכרד ואצמנ ןמזה ךשמב

 ידמל םילודג םידממל העיגה החרבהה .וטיגה לא ריעה ןמ ןוזמ
 םה ףקסעל רבדה תא ושעש ,םיזעונ םישנא ויה םיחירבמהו

 ךות ידמל תולודג תויומכב ןוזמ-יכרצמ ריעה ןמ םיחירבמ ויה
 -לע וא םמצעב וטיגב םתוא ורכמו ,הרימשה ישנאל דחוש ןתמ

 וטיגב ובשחנו םילודג ףסכ-ימוכס וחיוורה םה .םינכוס ידי
 םהישעמו םירקפומ םישנא הלא ויה .רתויב םירישעה םישנאל

 .םינבלו םידגב רקיעב 3
 ןוזמה-יכרצממ תצקמ םינמרגה ורסמ ,"ןוצר" תעשב ,םימעפל 4

 .יטארנטסטלא"ה לש םיילאיצוסה תודסומל םימרחומה
 .(רדגה ירחוס) "רעלדנעהמיוצ" םהל וארק וטיגב 5



 הנבוק וטיג

 תודוהל שי ךא .תולודג תורצ וטיגה לע איבהל םילולע ויה
 תייעב תרמוח לע לקהל טעמב אל ורזע םיזעונה םהישעמבש
 םהייח תא ונכיס תובורק םיתיעל : םתוכזל רמאיי דועו .הנוזתה

 ידיב ףוסבל ולפנ ,םבור אל םא ,םהמ םיבר .הרובג ישעמ ושעו
 הפוקתבש ,תויאשחה תודעסמה ילעבל םג עריא ךכ .ופאטשיגה

 וסנרפתה תודעסמה ילעב .ןטק אל וטיגב םרפסמ היה העודי
 ,ןותחתה םלועה ישנאו םירספסה לש האיבסהו הלילזה תקושתמ
 םילפא םיקסעב בר ןוה ורבצו םהה םיפורטה םימיב ורשעתהש

 תויאשחה תודעסמה תא ופאטשיגה הליג ןמזה תצורמב .םהינימל

 .9-ה טרופב םבורב ופסינ ןהילעבו
 ךא ,בערה תקוצמ לע לקהל ןבומכ לדתשה "טארנטסטלא'"'ה

 ליבשב םיפסונ ןוזמ-יכרצמ גישה אוה : תולבגומ ויה ויתויורשפא

 יפ לעו ,תורשכ -- תונוש םיכרדמ םיכרדבו בר ישוקב וטיגה

 םייקו חתפ םג "טארנטסטלא"'ה .םינמרגה יניעב תורשכ-אל בור

 דדוע אוה .הרזעל םיקוקזהו רתויב םיינע ליבשב םעדיחבטמ

 ול התיהו ,תויאשח ןה םג ,םחלל תויפאמ וטיגב חותפל םישנא

 -סטלא"ה שמתשה 1942 תנשמ לחה .תילאגיל-אל חמק-תנחט םג

 6 תוקרי םהב ערזו וטיגה םוחתב תודשהו תוניגה לכב "טארנט

 לכ לע הבוח "טארנטסטלא"ה ליטה ךכל ףסונ .רוביצה יכרצל

 עורזלו םתיבל ךומסה יונפ המדא חטש לכ דבעל וטיגה יבשות

 םקלחבו םינמרגה ןמ םקלחב ולבקתנ םישורדה םיערזה .תוקרי וב

 תובוט ויה וטיגה לש וז "היצאזירארגא" תואצות .תיטרפ ךרדב

 .תונמאנב הועציבו הדוקפל ונענ וטיגה ישנא לכ ןכש ,ידמל

 ,תוניגה לע רומשל ךיא : דאמ השקו השדח היעב הצצ תאז םע

 םתלשבה ינפל תוקריה תא הקוצמ ךותמ וטיגה יבשות ופטקי לבל

 יבשות תא עונמל ךיא ? םמצע לע לודג קזנ ךכב ואיבי אלו

 תוניגמו תוירוביצ תוניגמ תוקרי דודשלמ םיבערומה וטיגה

 םשב דחוימ רעונ ןוגרא וטיגב םקוה תאז הרטמל +! תורז

 ףיטק ינפמ תוניגה לע רומשל :לופכ היה ודיקפתו ז,"לשא"

 ןה רעונב ןה -- חפטל ןכו ,תוקרי תבינג ינפמו רתוי םדקומ

 םידוהיה ידיב ודבועו וערזנש תוניגל יואר סחי -- םירגובמב

 ןיב אולכה ידוהיה רוביצח לכ יכרצלו םיישיאה םהיכרצל םמצע

 ינויצ רעונ ןוגראל הווסמ םג שמיש "לשא" .וטיגה תומוח

 .יתרתחמ
 -טדאטש"ל טרופמ ריכזת "טארנטסטלא"ה שיגה 1942 ביבאב

 התיה האצותה .וטיגב הנוזתה לש הפירחה היעבה לע "ראסימוק

 חותפל לוכי היה "טארנטסטלא"הו ,וטיגה תנוזתב המ"רופיש

 .םעדיחבטמ
 תא ,ןבומכ ,ונתנ טרפה לשו ללכה לש הלאה םיצמאמה לכ

 הנוזתה תלאש ןורתפ תלקהל תרכינ הדימב ומרתו םיירפ

 תפוקת רחאל המ-ןמזש ,רמול ףא רשפא .וטיגה יבשות לש

 טעמכ שממ לש בער םיבערה רפסמ וטיגב דרי "תויצקא"ה

 -- םישנא לש העודי הבכש םג וטיגב התיה ךדיאמו ,ספאל

 תמייק התיה אל הנוזתה תייעבש -- הרפסמב הנטק יכ םא

 ,שממ בער לש תועפות וטיגב וקספ םג םא םלוא .ירמגל םהיבגל

 .וטיגה תייסולכוא בורל קיצהש יומס בער לש תועפות וקספ אל

 .תקפסמ יתלבה ותּומכ לשב םגו עורגה ןוזמה ןמ האצות וז התיה

 םילכוא ויה ,רתוי ףא ילואו ,וטיגה יבשות ללכמ זוחא 0

 וב ויהש ימימו שולק ,לפט דחא לישבת קר םירהצה-תחוראב

 .דועו רזג ,תוינבגע ,םינופפלמ ,המדא-יחופת 6
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 -יגה רולקלופה ןושלב .המודכו לופ ,ןיסירג ,המדא-יחופת טעמ
 אטיב הז יוזב יוניכב 5."קינשוי" םשב הז לישבת הנּוכ יאוט

 לכא ותואש אינעה אמחללו לקולקה ןוזמל וסחי תא ןומהה

 בשות סינכהש ןוזמ ץוצמק לכ .אכבה קמעב ותבש ןמז לכ

 .תושפנ-תנכסו תולפש ,ינוע ,לבס יוור היה ויפל וטיגה

 .וטיגה לש ומויק ןמז לכ דואמ הרומח התיה רוידה תייעב ףא

 ןכשל היה חרכה ;התרמוח לכב הררועתנ ודסוויה תישארב דוע
 ,שיא 7,000 םדוק וב ורגש חטשב שיא ףלא-םישולשל בורק

 ןוכיש ידכ ןפוא םושב קיפסה אל ןלדוגו וטיגב תורידח רפסמ

 וסינכהו הארונ הרוצב םתוא וקחדש ירחא וליפא ,ריעה ידוהי לכ
 ,רצונש בצמה ןמ רחא אצומ היה אל .הריד לכב תוחפשמ המכ

 רקיע לכ ומיאתה אלש םיניינב ךותל םישנא סינכהל אלא
 םהב ויה אל .תאז הרטמל ושמיש אל םלועמו ןוכיש יכרוצל

 הלא ויה -- רתויב םייראטנמלאה תויחונה-יאנת אלו םיחבטמ

 9 "םיטאברזר"ב .רפס-יתב יניינבו עונלוק-םלוא ,שרדמ-יתב

 תפוקת ירחא .שיא 3,500-כ ופפוטצה -- םרפסמב 16 -- הלא

 הרוצב האב ,"הלודגה היצקאה" ירחא רקיעבו "תויצקא"ה
 ורתונ דבלב שיא 17,400 -- רוידה תקוצמב "הלקה" תיגארט
 וטיגה לש ומויק תונש שולש ךשמב ךא .30,000 ךותמ וטיגב
 ונממ וצציק םעפ לכבו םימעפ שש ומוחת תא םינמרגה ומצמצ

 "טארנטסטלא"ה םימעפל ץלאנ ךכל ףסונ .םילודג םיחטש

 תודסומ לש םתלועפ תבחרה ללגב םהיתורידמ םישנא איצוהל

 רפסמ םוצמצו וטיגה חטשב ץוציק לכ םע .המודכו וטיגה

 שדח םירוגמ-םוקמ אוצמל ףוחדה ךרוצה שדחמ ררועתה תורידה

 חטשה םצמטצה וללה תוביסה לשב .שיא יפלאו תואמ ליבשב

 רבד הז היה .ריממ ינשל דע טעמכ וטיגב שיא לכל עצוממה

 םישנא 6--5 םירג ויה ,לודג אל ,דחא רדחבש וטיגב חיכש

 טעמכ ירהש ,דחיב םידליו םישנ ,םירבג -- רתוי וליפא םימעפלו

 תוחפשמה ויה תובר תורידב .תוחפשמ המכ ורג הריד לכב

 ןהב וצרפ ךכ םושמו ,תיתוברתה ןתמרבו ןייפואב וזמ וז תונוש

 היהו ,ידמל תופירח םימעפל ,תוטטקו תובירמ תובורק םיתעל

 .םיכוסכסה תא בשייל ידכ ,וטיגה תרטשמ לש התוברעתהב ךרוצ
 .הרידל הרידמ תוחפשמו םישנא תרבעהל םיכוסכסה ומרג םיתעל

 .םיבשותל לבס לש ףסונ רוקמל אופיא היה רוידה ןינע

 העיגה רוידה תקוצמו דואמ הלודג התיה וטיגב תופיפצה

 לש ותמשנ תאיציל חור-רצוקב "ופיצ" םישנאש ,ךכ ידכ דע

 העיבתה ילעב .הרידב ומוקמ תא סופתל ידכ תומל הטונה םדא

 .םייחב ודועב ומוקמל תוכזה תא םמצעל חיטבהל ולדתשה

 .תומל הטונה לש החפשמ"יבורק םג הלא ויה תובורק םיתעל

 דודנל ויבשות וצלאנ ,וטיגה חטשב םיברה םיצוציקה לשב

 -- וטיגב םתבישי ימיב ופילחה םישנאה תיברמ .םוקמל םוקממ
 .םהירוגמ םוקמ תא רתוי וא תחא םעפ -- ןבומכ ,םנוצרל דוגינב

 -סטלא"ב םידבוע המכ דגנ תוטעומ-אל תונולת ויה רוידה ןינעב

 םינפ-אושמ לע ,וטיגב רוידה לע םינוממ ויהש ,"טארנט

 .היצפורוקו
 .וטיגב הקסהה תייעב התיה רוידה תייעבמ הפירח תוחפ-אל

 ףא ,וטיגל הקסה-ירמוח םוש ללכב םינמרגה ונתנ אל בר ןמז

 תולעמ 30-ל רוקה עיגה רשאכ ,1942--1941 תנש לש ףרוחב אל
 יאלמה לכ תא רצק ןמז ךות וליכ וטיגה יבשות .ספאל תחתמ

 .םיריזח לכאמ לש םש אוה "קינשוי" 8

 .הלא ןוכיש-תומוקמ ונוכ ךכ
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 לכ תא טעמכ ןכו ,ריעה ןמ םתא ואיבהש הקסה-יצע לש ןטקה

 היה אל רבכ תאז רחאל .םתושרב ויה דועש םיטעמה םיטיהרה

 אל ,תורידה םומיח ידכ אל ,םירונתה תא וב קיסהל רבד םהל

 תנכהל אל ףאו הפועתה-הדשב הדובעב ובטרנש םהידגב שובייל

 התיה קלדיירמוח תגשהל הדיחיה ךרדה .והשלכ לישבת
 לכש ןוויכ .וטיגב תיב לכ טעמכ ופיקהש ,ץעה-תורדג תסירה
 וא םתוא סורהל היריעה הרסא ,הניינקל ובשחנ וטיגב םיתבה

 דיפקחל הדוקפ ולביק וטיגה ירמוש .תורדגה תוברל ,םהמ םיקלח

 .רוסיאה ןמ ויה םיקזח ינועהו הקוצמה ךא ,רוסיאה םויק לע
 ישרק לש םתחינג תא עומשל היה רשפא םילפאה תולילב

 המיאמו רוקמ -- םידעורה וטיגה ידוהי ידיב םיסרהנה ,תורדגה
 ללח "רדגה ץרופ" לפנ םעפ אלו םדב הלע הז רבד םג .דחפו

 .בורקה ףיקזה ידיב הרונש רודכב "עשפ"ה םוקמב

 ,תובר תויולדדתשה ירחא ,םינמרגה ונתנ 1942 ויתסב קר
 וטיגה יבשות ולביק תאז םג ךא ,תמייוסמ תומכב הקסה-יצע

 ודימעה םינמרגה .הטעומ אל הדובע ירחא אלא ,ןכומה ןמ אל

 רהנה םרזב תורבודב ואבוהש ,ץע-תורוק רפסמ וטיגה תושרל

 ורסונ םש ,ףוחה לע וחנוהו םימה ןמ ובחסנ תורוקה .היליו

 רשקה הדובעה לכ .וטיגה יבשותל וקלוחו ץע-ילובל רושמב

 לש ונוגראב םידוהי םילעופ ידיב הלודג תוריסמב העצוב תאזה

 םמצעב איבהל ויה םיכירצ וטיגה יבשות ,םרב ."טארנטסטלא"ה
 ,םינטק םירזגל םתוא בוטחלו םרסנל ,התיבה ץעה-ילוב תא

 תורוקה לע ףסונ .םייריכל וא רונתל םסינכהל היהי רשפאש ידכ

 בתכב ןוישר םינמרגה ןמ לבקל "טארנטסטלא"ה ידיב הלע

 .םיצע לש הלודג אל תומכ םיכומסה םירפכה ןמ וטיגל איבהל
 קלדה-רמוח תלאש תא רותפל הלכי אל המצעלשכ תאז תומכ

 דחוש תרזעב לבא ; תצקמה ןמ תצקמב וליפא -- וטיגה ליבשב

 ןינעה תא רדסל "טארנטסטלא"ה ידיב הלע תורחא תולובחתו
 תא ןוישרה יבג לע םינייצמ ויה אל םיצעה תסנכה תעשבש ,ךכ

 תומכב םיצע וטיגל סינכהל רשפיא הז רדסה .םיצעה תומכ

 .ןוישרה יפל תרתומה תומכה ןמ הרשע-יפ הלודג

 -רמוחב לודגה ךרוצה המ-תדימב אופיא קפוס הלא םיכרדב
 יבשותל םרג רבדהו הכלהכ הרתפנ אל היעבה לבא ,הקסהל קלד
 .םירוסיו לבס 39 וטיגה

 התלפה אל הליחת .וטיגב הרומח התיה הרואתה תייעב םג

 .למשחה םרזב שומישב וטיגהו ריעה ןיב תינוריעה למשחה-תנחת
 וטיגה יבשות רפסמ .הרואתב םיישק זא רבכ ויה ןכ-יפ-לע-ףא

 תמקה ינפל הז חטשב ורגש םישנאה רפסממ המכ יפ לודג היה

 וטיגה יבשות ויה הקסהל קלד-רמוחב רוסחמ לשב .וטיגה

 אלא ,דבלב הרואת יכרצל אל למשחה םרזב םימעפל םישמתשמ

 למשחה תכירצ הבר הדימב הלדג ךכ םושמ .הקסהלו לושיבל םג
 הכירצל ומיאתה אל וטיגב םינקתמהו למשחה תשר .הקדובאלסב
 חילצה ישוקב .םוי לכב טעמכ םילוקלק ועריא ןכלו הלודגה
 תא זקתל תינוריעה הנחתה ישנא לע עיפשהל "טארנטסטלא"ה
 --- דוסי ילב אל םג ילואו -- םיקדטצמ ויה םה .םינקתמהו תשרה
 הז היה .ךכל םישורדה םירמוחה םהל ןיא המחלמה-יאנתבש
 תועש םייורש ויה םימלש םיעבורש וטיגב ליגרו חיכש רבד
 שולק וטיגב למשחה רוא היה ךכל ףסונ .הרומג הכשחב תובר

 םמכש לע םיאיבמ תוינוריעה הדובעה-תוגולפ ישנא ויה םימעפל .0
 םיתעל ךא .וטיגה לא הדובעה ןמ םבושב ,הקסהל םיצע תצק

 .וטיגה רעש די-לעש הרימשה-ישנא םיצעה תא םהמ ולטנ תובורק

 אטיל תודהי

 1942 ףוסב אב תואלתה הברמל .הלודגה הכירצה לשב דאמ

 וגהנוה זאו ,ריעה לש למשחה"תנחתל קלד תקפסהב השק רבשמ

 עגפנהש ,ןבומ .ריעה יבשות לכל למשחה תכירצב תולבגה

 ,ףרוחה ישדוחב אקוודו ,בר ןמז ךשמבו ,וטיגה היה ןושארה
 .ךשוחב וטיגה לכ היה יורש

 .הלענהו השבלהל רשקב התיה וטיגב תושקה תוגאדה תחא

 ,תחא הפילח קר םיבר ידיב ורתונ "הריסמ"הו םישופיחה ירחא

 ותואב רבכ .דימת ושבל םתואו ,דחא ליעמו דחא םיילענ גוז

 תא ומירחה םינמרגה ןכש ,םישמושמו םילב הלא לכ ויה ןמז

 הבישיה תונש שולשב .רתויב םיבוטה םיילענה תאו םידגבה
 השק .םתוא ןקתל היה השקש דע םיילענהו םידגבה ולב וטיגב

 -יא טעמכש רחאמ ,םישדח םיילענ וא םידגב רופתל היה רתוי

 דחוימב הרומח התיה היעבה .רוע וא גירא גישהל היה רשפא

 ,ובטרנו וכלכלתנ קר אל םהידגבש ,הפועתה-הדש ידבוע יבגל

 תמחמו רמחבו טיטב הדובעה תמחמ םיערקל וערקנ םג אלא

 יתלבו תשפרנ ךרדב הרזחו הדובעה םוקמל וטיגה ןמ הכילהה
 .תפצורמ

 לש "השורי"'ב שמתשהל דאמ השק היה תירסומ הניחבמ

 תובידנ''ב הדימעה ןאדרוי רשא ,"הלודגה היצקאהיי יללח 0

 .וטיגה יכרצל "טארנטסטלא"ה לש ותושרל תינוטבטה "ובל

 ,םירחא םיטירפו םיילענ ,םידגבב לודגה רוסחמה חכונ ,םרב

 םירוצעמהו םיישקה לכ לע רבגתהל תרחא ךרד התיה אל

 .הב שמתשהלו הארונה השוריה תא לבקל אלא ,םייגולוכיספה

 גג םיצפחה ןמ םיקקזנה וטיגה יבשות ןיב קליח "טארנטסטלא"'ה

 ואצמנש םיילענהו םידגבה ךא ."היצקא'"'ה יללח תורידב ואצמנש

 ידכ ,םתוא ןקתל ךרוצ היהו עורג גוסמ םבורב ויה תורידב

 -סטלא'ה םיקה תאז הרטמל .םהב שמתשהל היהי רשפאש

 הכאלמה-יתב''ל ןמזה ךשמב ופרוצש ,הירלדנסו הרפתמ "טארנט
 12. םינטקה

 היה רשפא-יא טעמכ וטיגה תפוקת לש הינשה תיצחמב

 דיבכה הז רבדו ,םנוקיתל וא םיילענ תריפתל 35 תורוע לבקל

 םהל היה אל שממ יכ ,הפועתה-הדשל םישנאה סויג לע דאמ

 ושמישש ,ץע-ילענ רוציל וליחתה זא .הדובעל תכלל המב

 ועצפו הכילהה לע דאמ ודיבכה ןה לבא ,רוע-ילענל ףילחת

 לשב רקיעבו ,עורגה ןביטו דבכה ןלקשמ לשב םיילגרה תא
 ץע-ילובמ הכאלמה-יתבב ושענ ץעה-ילענ .תוילוסה תושימג-יא
 םיכלהמ ויה וטיגה ידוהימ םיברו ,םינמרגה ןמ ולבקתנש
 :+.הלא םיילענב

 אל .ינרקוד לית רדג וידדצ לכמ ףקומ וטיגה היה ,רומאכ
 תורשפאה תא םידוהיה ןמ לוטיל ונווכתנ םינמרגהש דבלב וז

 דדובל םג וצר אלא ,םידוהי-אלה םע והשלכ אשמו-עגמל

 .בי'ויכו םינבל ,םירכו תותסכ ,חבטמו תיב ילכ : ןוגכ 1

 -יתב"כ אלש ,וטיגה יבשות תא ותריש "םינטקה הכאלמה-יתב" 2

 .םינמרגה ליבשב ודבעש ,"םילודגה הכאלמה
 םינמרגה ןמ לבקל "טארנטסטלא"ה ידיב הלע תודחא םימעפ .3

 לודגה תשורחה-תיבמ ,ילוואשמ םיילענל תורוע איבהל תונוישר
 הרטמל .(עודי ידוהי ןיישעת) לקנרפל ךייש היהש ,תורוע דוביעל
 םה .ילוואשל םיחילש תודחא םימעפ "טארנטסטלא"ה רגיש תאז
 םירשק קדהל ידכ וז תונמדזהב ושמתשהו ילוואש וטיגל וסנכנ
 תאמ ,יאטיל וטיגמ ןמוי ,"ילוואש סקנפ"ב ןייע] הז וטיג םע
 ,חייישת םילשורי ,"םשו די"ו קילאיב דסומ ,ימלשורי רזעילא
 .[231 ,221 ,55 'מע

 .הקסה ךרוצל םג רתסהב ץעה"ילובב ושמתשה .4



 הנבוק וטיג

 ללכ ועדיי אלו םלועה לכמ םיקתונמ ויהיש ידכ ,לילכ םתוא
 תוצראבו םירעב םידוהיה םהיחא לש םלרוג המו שחרתמ המ

 ידוהידאל לכ לע רּומח רוסיא םינמרגה וליטה ןכל .תורחא

 םינמרגה ונתנ הטינכ-תונוישר .דחוימ ןוישר ילב וטיגל סנכיהל

 חולשל היה רוסא וטיגה יבשותל .דאמ תוקוחר םיתעל קר

 רשק םוש היה אל ,ןבומכ .אטיל תולובג ךותב וליפא םיבתכמ

 ,םידחא םינופלט ויה וטיגה תדקפמב .ריעהו וטיגה ןיב ינופלט

 אל רבדה השענ ןמזה ךשמב .םינמרגה לש םשומישל קר לבא

 "טאיראסימוק-טאטש"ה וכרצוה תופוכת יכ ,םמצע םינמרגל חונ

 -שמל ,"טארגטסטלא"ל תוארוה תופיחדב רוסמל ופאטשיגהו

 וניקתה ךכ םושמו ,"םילודגה הכאלמה-יתב''לו תידוהיה הרט

 רשקתהל היה רשפא ךא ,הלא תודסומב םינופלט םינמרגה

 ,וטיגה תדקפמ ךרד קר תינוריעה היוכרמה םע וללה םינופלטב

 הדקפמב .שקובמה יגוריעה ןופלטה רפסמ לע םילאוש ויה םש

 ולהגתהש תוחישל -- םיניזאמ ויה םנמאו -- ןיזאהל דימת ולכי

 תולובחתמ תולובחתב ,ואצמ תאז לכב .םיידוהיה םינופלטה ךרד

 וטיגה תדקפמש ילב ריעה םע ןופלטב רשקתהל םיכרד ,תונוש

 תושפנ-תנכס .הלודג הנכסב ךורכ היה רבדה ;ךכב שיגרת

 .וידר-טלקמ קיזחה םא ןכש לכו וידרל ןיזאהש ידוהי לע הפחיר

 םידוהיל היה רוסא ןכ .לוגיר לש השעמ תאזב ואר םינמרגה

 םינמרגל דאמ השק היהש ןבומכ .םינותיע אורקל וא תונקל

 "וננתסה" לכה תורמל .התומלשב תאזכ דודיב תינכת עצבל

 בצמה לע רקיעב ,רתויב םיבושחה תוערואמה לע תועידיה וטיגל

 ."הבנגב" ןבומכ ,םיינמרג םינותיע םג וטיגב ולבקתנ .תיזחב

 תואטיגב שחרתהש המ לכ לע הסיכ ךימס ףיעצ ומכ ,תאז םע

 תא ראתל השק .ןילופב תואטיגב ןכש לכו ,אטילב םירחא

 .םירחא תומוקמב םידוהיה לע תועידיל וטיגב היהש ןואמיצה

 ילויב .ירמגל יופצ-יתלב חרואב ףיעצה םרוה דחא םוי הנהו

 ,תחא השאש תידוס העידי "טארנטסטלא''ה יגוחב הלבקתנ 2

 ידכ וטיגל סנכיהל הצור איהו השראוומ הנבוקל האב ,הינלופ

 עקרקה תא ורישכה הלודג תוריהזב .תובושח תועידי רוסמל

 םינמרגה אל רבד ץמש ועדיי לבל ,רתסהב וטיגה לא התאבהל

 -וריע הדובע-תגולפ שאר ,דחא ידוהי .ידוהיה רוביצה אל ףאו

 השאה תא איבהל הארוה לביק ,וילע ךומסל היה רשפאש ,תינ

 לש הדובעה םוקמב ,וטיגל םשמו ריעב ולש הדובעה-תגולפל

 -והי"כ וטיגל הואיבהו בוהצ-דיוד-ןגמ הידגב לע ודנע הגולפה

 .'ץיבומדא הנריא המשו םישולש תבכ השא וז התיה .'היד

 ידכ דע "ץולחה" תעונתל ןילופב הברקתה המחלמה ינפל דוע

 .ףדרנה ידוהיה םעה לש הרוסמ הדידילו תינויצל התיהש ,ךכ

 דמציהל ידכ המע תא תבזועה תור לש סופיטה התיה אל איה

 תוימואלה ןויער הלוכ הרודח התיה -- ךפיהל .רחא םעל

 לש המוקישו הרורחש לע הלודג תובהלתהב הרביד ,תינלופה

 םע םלוא .תילותאקה תדל השפנ לכב הנמאנ םג התיהו ןילופ

 ישפנ סרטניאו לארשי םעל הקומע הקיז הל התיה תאו לכ

 םייחל וקבאמבו ודיתעב ,םירוסייו תופידר תואלמה ,ויתורוקב

 יצוביקב היוצרו הליגר תחרוא התיה המחלמה ינפל דוע .םישדח

 הוניכ .םהלש הנמאנ הדידיו ןילופב "ץולחה" לש הרשכהה

 תא הנכמ התיה םג ךכו י*","עסקיש עשיצולח יד" הצלה ןושלב

 הריכהו "ץולחה" תויעב לכב בטיה האצמתה איה .המצע

 היתורבחו הירבח םע הרביד איה .ויגיהנמ לכ תא םהיתומשב

 .תיצולחה הצקישה 5

 דד

 .תובר תוירבע םילמ תלבותמו ידמל האנ שידיא םיידוהיה
 ונגוכתהש תורוחבהו םירוחבה םתוא לכל התבהאו התודידי

 ילב ,טלחהב תורוהט ויה םישדח םייח םש תויחלו הצרא תולעל

 .ליפשהל ידכ וב שיש ,והשלכ תונמחר שגר לש תבורעת םוש

 רותב האב איה ,הינמרגל ןילופ ןיב המחלמה הלחה רשאכ

 "ץולחה"מ הירכמ תא דימ םש האצמ ןבומכו הנליוול הטילפ

 לככ הלדתשהו ,םיטילפ רותב הנליוול םה םג ואבש ,ןילופב

 'ץיבומדא הנריא הרזח המ"ןמז רחאל .םתרזעל אובל התלוכי

 דסומב הרשמ םש הלביקו םינמרגה ידיב התיהש השראוול

 וטיג םע םיקודה םירשק דימ הרשק איה .ילאיצוס לופיטל

 ןילופב תעסונ התיה איה .תאזב הקפתסה אל לבא ,השראו

 .תואטיגב לבסהו םייחה לע תועידי ףוסאל ידכ ,ריעל ריעמ

 התלועפב תוכורכ ויהש תונכסה לכב ללכ הבשחתה אל איה
 .התמגודכ ןיאש שפג-תוריסמבו תונמאנב התדובע תא התשעו

 אוה תואטיגה יאולכל תירסומ הרזע טישוהל ריבכה הנוצר

 איה .ילוואשו הנבוק ,הנליו תואטיגל םג 1942-ב האיבהש

 הנבוק וטיגב םיינויצ םינקסע לש רצ גוחב םלש םוי הבשי

 ,'זדול ,השראווב םידוהיה ייוניע תליגמ לכ תא םהינפל הללוגו

 .דועו הנליו ,הנדורג ,קוטיסלאיב ,גרבמל ,בוקארק ,ןילבול

 ,תויסיסעבו תוינוגברב ,הטלבהב לכה הראיתו הרפיס תחרואה
 ימיספ היה החור-ךלה יכ ףא .דבלב הלוגס-ידיחי םילגוסמש יפכ

 התמיא המויאה תואיצמהו -- תואטיגב םידוהיה דיתע יבגל דאמ

 דודיע ירבד םג הרופיסב הבליש -- התוימיספ תא ןכ"ירחא

 המיע ובשיש םיינגויצה םינקסעל לודג םוי הז היה .המחנו

 םייחה לע תל ורסמ םגו עזעזמהו ךוראה הרופיס תא ועמשו
 תא הל וארהו וטיגב יווהה תא היגפל וגיצה םה .הנבוק וטיגב

 -תיב ,"טארנטסטלא"ה דרשמ תא -- רתויב םיבושחה תודסומה

 .הרומג תוידוסב ןבומכ לכה ,דועו דועו םימותיה-תיב ,םילוחה

 .ילוואש וטיגב רקבל ידכ וטיגה תא הבזע תרחמל

 וטיגב 'ץיבומדא הנריא בוש הרקיב םידחא תועובש רחאל

 הירבד תא המילשהו ילוואש וטיגמ הימשר תא הרפיס ,הנבוק

 תויבבלב החיש-ינבמ הדרפנ איה .ןילופ ידוהי לש םלרוג לע

 .םימח הכרב-ירבדבו ליגרה רדגמ תאצוי

 רשקב המיע ואבש הלא לכ ןכ-ירחא הל וארק ךכ -- הנריא

 וגמגש ,היעמוש לכ לע ריבכ םשור התשע -- הירוקיב ינשב

 שארב ודמעש ,וטיגב םיירוביצה םינקסעה לש גוחה םע םבורב

 בושל הווקמ איהש הרמא הנריא ."טארנטסטלא"'ב לועב ואשנו

 אובל הלכי אל הארנכו ןילופל האצי איה .הנבוק וטיגב רקבלו

 ,הנליווב וטיגה לש ולוסיח ירחא ,1943 ויתסב .אטילל תינש

 תילותאק המלע איה םג ,הנריא לש התרבח הנבוק וטיגב הרקיב
 .ץיזדוד (היזדאי) הגיוודאי היה המש .התוחילשב האבש ,הינלופ

 תלהנמ רותב וטיגה ידוהיל הברה הרזעו הנליווב הרג איה
 ויה הלא םישנ יתש .םידוהי םילעופ ודבע ובש הכאלמ-תיב

 שחרתמה לע תורורב תועידי הנבוק וטיגב ולביק ןהמש תודיחיה

 הרזע המחלמה ירחאו םייחב הראשנ 'ץיבומדא הנריא .םלועב

 ןמזב הצצפהב הגרהנ הגיוודאי '%ןילופב םידוהי םיטילפל

 .הנליוומ םינמרגה לש םתגיסנ

 לע תעדל ןואמיצה וטיגב רבג הנריא לש הרוקיב ירחא

 םיינמרגה םיגותיעב ועיפוהש תועידיה ןכש ,םלועב שחרתמה

 -ץוביקה תנמזה יפל לארשיב 'ץיבומדא הנריא הרקיב 1958 ביבאב 6

 .םידידיו םינוגרא ידידלע תויבבלב הלבקתנו יצראה
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 לשב טאל טאל .תויביטקייבוא-אלו תוידדצ-דח ,ןבומכ ,ויה
 -טלקמ דימעהל זעונה ןויערה וטיגב םידחא םינקסע לש םחומב

 הנכסה שארמ התיה העודי .יאשחו חוטב םוקמב וידר
 ,ןבומכ .הב בשחתהל אל וטילחה ךא ,רבדב הכורכה הלודגה

 םישנא .וטיגל וסינכהלו ריעב טלקמ שוכרל ללכ היה רשפא-יא

 וחילצהש וידרד-יקלח רתסהב סינכהל וליחתה םינמיהמ
 ויה רשאכ .ריעה יבשות לצא הדובעה-תומוקמב גישהל

 אצמנש וידרל החמומ רישכמה תא ביכרה ,םישורדה םיקלחה לכ

 הווסומו םיאתמ םוקמ אוצמל השק היעב םג התיה .וטיגב

 רישכמה דמעוה םיכשוממ אירטו אלקש ירחא .רישכמה ליבשב

 ןיזאהל ןכוסמה דיקפתה ;וטיגה לש תחקרמה-תיב ףתרמב
 גז ל" יקצינברס .א ,תחקרמה-תיב להנמ לע לטוה םירודישל

 ליחתה ,םלועה לכמ רומג קותינ לש הנש רחאל .וירזועמ דחאלו

 תועידי לבקל וטיגב םינקסע לש דאמ םצמוצמ גוח אופיא

 ויתסב ךרעב הז היה ...םלוהקוטשמ ,הבקסוממ ,ןודנולמ ורדושש

 לש םתערל תיזחב בצמה תונתשהל רבכ לחה רשאכ ,2

 םינותיעה יארוקמ רבדה תא םיריתסמ ויה וללה לבא ,םינמרגה

 םינקסעה גוח יגפל הרייטצנ וטלקנש תועידיה יפל .רקש"ירבדב
 ירמגל הנוש -- םלועבו תיזחב בצמה לע הנומת וטיגה לש

 -רגה הדקפמה לש ימשרה ןיטלויבה ןמ הרייטצנש הנומתה ןמ
 ןמ ובאש הווקתו דודיע המכ ראתל םילמ ןיא .תישארה תינמ

 תוריש וטיגה תא וידרה תריש דחא םוי ,.תוטולקה תועידיה

 העידיה .ינילוסומ לש ותלפמ םע רשקב הז היה :ידמל בושח

 רקובב שש העשב וידרה ןמ וטיגב הלבקתנ תינויצאסנסה
 -נופס החמשב ץרפתי וטיגה לכש הלודג הנכס התיה .בוריקב

 התיה הלולע תאז תוצרפתהו ,וינזאל רבדה עיגי רשאכ תינאט

 רתתסהל הֶסיִנ רשאכ ,וטיגה לוסיח ינפל רצק ןמז הפסינ אוה .ד
 .ולש רכמ ,יאטיל ופאטשיגל ותוא ריגסה הארנכ .ריעב

 אטיל תודאהי

 עריא רשא תא דוע ורכז לכה .הלודג הרצ וטיגה לע טימהל

 ןתנ "טארנטסטלא"ה יי."דארגנילטס" השעמ םע רשקב וטיגב
 רוביצל ריבסהלו רמשמה לע דומעל הרטשמל הפוחד הארוה

 דוסיה דע זא ועזעוזש ,םינמרגה .החמשה תושגר תא תולגל אל

 לע לודגה םנוהמת תא ועיבה ,היופצד-יתלבה העידיה ללגב

 השק אל .וטיגב ירוטסיה םוי ותואב וררשש הוולשהו טקשה

 תועשב רבכש ,ךכל םרג המ ועדי וליא ,םתבוגת התיה המ רעשל

 דציכ וטיגה יבשותל תומיאתמ תוארוה ונתינ תומדקומה רקובה
 ...גהנתהל םהילע

 תואטיגהו הנבוק וטיג ןיב המ-רשק םג רצונ ןמזה ךשמב
 םימעפ .ןיקת אלו ירקמ רשק הז היה לבא ,ילוואשבו הנליווב

 ,הגירמ םגו ילוואשמ ,הנליוומ םידוהי הנבוק וטיגב ורקיב תודחא

 םירמוש תיוולב -- ןבומכ ,תויונמדזהו תואלתמא ינימ לכב ואבש

 תואטיגב הנבוקמ םידחא םידוהי םג ורקיב ךרד התואב .םיינמרג
 היה םירחא תואטיגמ םיחרוא לש רוקיב לכ .ילוואשו הנליו

 .םימשרו תועד ,תועידי םיחרואה םע ופילחה .בושחו לודג ערואמ

 תודדועמ וללה תושיגפה ויה וטיגב םייחה לש רדוקה בצמב
 .דחאכ םיחראמהו םיחרואה תא תצק

 םירעמ םידיחי םידוהי םג הנבוק וטיגל םיאב ויה ןמזל ןמזמ
 םידוהיב וכרענש תוטיחשה ןמ סנ ךרדב ולצינש י9,תורייעו
 םידירחמה םהירופיסמ .1941 ויתסבו ץיקב אטילב זוחמה ירעב
 לש םינורחאה םיעגרה לע םיעזעזמה םיטרפה וטיגל ועדונ
 וטיגל ואבש םישגאה .גרוהל םלוכ ואצוהש ,םהיתוליהק ידוהי

 םהידיב הלע רשא דע ,םירכיא לצא וא ,תורעיב ןכ ינפל ורתתסה
 .םיארונ םייוניעו םידודנ ירחא הנבוק וטיגל עיגהל

 -יאה" : לקנופרג .ל לש ורמאמב "תידארגנילטסה היצקאה' ןייע 8
 ."הנבוק וטיגב רתויב םיבושחה םיעור

 ,לופמאיראמ ,ליוודוקש ,הלוגי'זדנָאו  ,יידזאל ,ןייסאר : ןוגכ .ּפ
 ,דועו קושידיו



 לקנופרג .ל

 הנוגראו תיאוט'גה הליהקה

 לש רדע ויריסא ויה אל וטיגה לש ומויק ןמז לכ ךשמב

 ושארבש ,ןגרואמ ידוהי רוביצ וויה םה .םיעות םידיחי םישנא

 לש תפעוסמ תשרו םידבוע לש ןונגנמ םע ,"טארנטסטלא"ה דמע

 לבא ,תידוהי הליהק תאז התיה .םהינימל םיירוביצ תודסומ

 רשאמ ירמגל הנוש תנוכתמבו הרוצב הלעפש ,הנימב תדחוימ

 ךשמב ושבגתה תיפואו היסופדש ,תיתרוסמה תידוהיה הליהקה

 ,םדא-ינב לש הליהק תאז התיה .הלוגב םידוהיה ייח תונש יפלא
 הבכ אל לכה תורמל ךא ,תוומל םינודינ תניחבב ויה םלוכש

 תויחל םנוצר היה זעו ,הלואגו הלצהל הוקתה ץוצינ םהיתובלב

 ,היה בצמה לכב לודגה סקודרפה .םינגרואמו םייתליהק םייח

 ךותמ ןבומכ ,םמצע םינמרגה טעמב אל ךכל ועייס השעמלש

 ךרוצ היה םהיבגל ,אסיג דחמ .םהלש םיינודזה םיסרטניאה

 :,םגושלב "טארנטסטלא" -- וטיגה לש תוגיצנ ןיעמ םייקתתש

 ; וטיגה לע םיליטמ ויהש תורזגהו תובוחה עוציב תא ןגראל ידכ
 םיניינעה לוהינב סרטניא םוש םינמרגל היה אל ,ךדיאמו

 ,םידוהיל השעמל ונתנ ךכ םושמו וטיגה ידוהי לש םיימינפה

 "הימונוטוא" ןיעמ ,"וטיג" יורקה לודגה רהוסה-תיב םוחתב
 ,רוציל ידכ הז בצמב שמתשהל ועדי וטיגה ידוהי .תימינפ

 ודועיי רקיעש רישכמ ,םינמרגה לש תילבינקה םתינכתל דוגינב

 ,םהמ עונמלו וטיגה יאולכ לש םהיניינעל גואדל השעמל היה

 םהילע וכתינש הלא לע םיפסונ םייוניעו םירוסי ,רשפאה תדימב

 היכרנא לש םוהתל הלילצ םגו ,םינמרגה םיררוצה ידי-לע

 .תורקפהו
 .ףפור וטיגב ירוביצה ןוגראה היה ןיידע "תויצקא"ה תפוקתב

 םע ,1941 רבמבונב 1-ה רחאל קר הלחה תיתטישה הדובעה

 םיישק ךותו דעצ ירחא דעצ ."טקשה תפוקת" לש התישאר

 תידוהי הדע לש םלש ןינב וטיגב םייוקו םקוה ורעושידזאל

 .ןודבאה ףס לע תעה לכ הבצינש הדע -- תנגרואמ

 ינשמ תבכרומ התיה ?"טארנטסטלא"ה לש ותלועפ ,רומאכ

 : םיקלח
 עגמ םויקו ,םיינמרגה תונוטלשה לש תוארוהה עוציב .א

 .תירשפאהו השורדה הדימב םמיע
 תודסומ תועצמאב וטיגה לש םיימינפה םיניינעה לוהינ .ב

 .תונוש תוקלחמו
 -סטלא" לש ותלועפ ימוחת ינש ןיב לובגה היה םימעפל

 -סטלא"ה תלועפ לש ןושארה קלחה .ידמל שטשוטמ "טארנט

 הניחבמ ,היה -- םיינמרגה תונוטלשה תוארוה עוציב -- "טארנט

 תקולח רקיעב התיה ותועמשמ ןכש ,רתויב השקה ,תירסומ
 -נטסטלא"ה ,וטיגה יאולכ ןיב תוירזכאהו תושקה תורזגה לטנ

 םשב וטיגה לש "תוגיצנ"ל םינמרגה וארק םירחא תומוקמ הברהב .1
 : םשב וטיגה תוגיצנל המ-םושמ וארק הנבוקב לבא ,"טארנדוי"
 ."טארנטסטלא"

 ,ןמזה ךשמב וב ולחש םייונישהו "טארנטסטלא"ה לש ובכרה לע 2
 םיבושחה םיעוריאה : לקנופרג .ל לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר
 .הנבוק וטיגב רתויב

 דבאל אלש רהזיהלו חותמו קד לבח לע ךלהל בייח היה "טאר

 לידבמה וקה .םיילרוג םיגשמ תוגשל אלו לקשמה"יווש תא

 םתא הלועפ-ףותיש ןיבל סנוא ךותמ םינמרגה תודוקפ םויק ןיב
 הנווכ ךותמ וליפאו ,בשוחמ אל וא ריהז אל דעצ .ידמל קד היה

 יטארנטסטלא"ה תא ךבסל לולע היה ,וטיגל תלעות איבהל הבוט

 לולע היה רבדהש דבלב וז אל .חפב וליפהלו ונוצר דגנ

 אלא ,תירסומ הניחבמ "טארנטסטלא"ה לש וחיר תא שיאבהל

 םילודג םירוסייו םייוניע ולוכ וטיגה לעו וילע איבמ םג היה

 "טארנטסטלא"ל ןה רורב היה ,םרב .םקלח-תנמ ויהש הלאמ

 םינמרגה תרזג היהתש לככ יכ ,וטיגה ידוהי לכל ןהו ומצע

 ידיזלע לעופל אצותש בטומ ,הלפשהבו ארונ לבסב הכורכ

 -זועו םמצע םינמרגה ידי-לע רשאמ וידבועו "טארנטסטלא"ה

 היבטלל תוילגהה השעמו ,םיניארקואה וא םיאטילה ,םהיר

 .וחיכוי תורחא תורזג םגו 5 הינוטסאלו

 ,ףעוסמו ףנע ןונגנמ 'טארנטסטלא"ל היה וידיקפת עוציב םשל

 -ודוקפ ידי-לע התוא ןוויכו ותדובע לע חקיפ "טארנטסטלאה"ש

 תוריכזמ הדמע "טארנטסטלא"ה לש ונימיל .ויתוארוהו וית
 םע םיסחיה םויקב הבר הדימב הפתתשה רתיה ןיבש ,הליעפ
 -טדאטש"ה םעטמ וטיגה לע הנוממה םע רקיעב ,וטיגה יטילש

 החקיפ םג תוריכזמה +.רלימ הז דיקפת אלימ רשאכ ,"רסימוק

 "טארנטסטלא"ה לש ויתוקלחמ רתי לכב ידרשמה רדסה לע

 .וינוידל שורדה רמוחה תא הניכמ התיהו

 הכשמה תמייוסמ הדימב קר התיה וטיגב תידוהיה הליהקה

 הבצמ בקע ןכש ,ןנקיתכ םינשב ריעב תידוהיה הליהקה לש

 לש התלועפו הידיקפת תרגסממ וגרחש םידיקפת הל ויה דחוימה

 הצבר השארב דמעש דסומה לעו הילע .הלוגב תידוהי הליהק

 -- םינמרגה והוניבהש ומכ -- "רדס"ל םינמרגה יפלכ תוירחא

 ירמגל דדובמו דרפנ לבא ,ידמל ןטק םנמא ,עודי חטש לע

 דחא היה ךכ םושמ .םייראה ורג םהבש ריעה יקלח רתי לכמ

 -שיש ןגרואמ חוכ םייקלו םיקהל הלעמב םינושארה הידיקפתמ

 ידי-לע וטיגב המקוה וז הרטמל .וטיגב תעמשמהו רדסה לע רומ

 ,תידוהי הרט ש מ ,םינמרגה תארוה יפל ,"טארנטסטלא"'ה

 ישאר ,וירזוע ינשו הרטשמה שאר :שיא 200-כ ותריש הבש
 םהילוורש לע ודנע הרטשמה ישנא לכ .םירטושו םילמס ,םיעבור

 םהלש םירפסמה םע םיעבוכ ושבח ,וטיגה למס םע ,ןבל טרס

 רהוס-תיב םג דמע הרטשמה תושרל .תולאב םידייוצמ ויהו

 .תוילילפ תוריבעב לופיטל תדחוימ הקלחמו םיניירבעל דחוימ
 לש תודסומהו תוקלחמה לכ םע הלועפ הפתיש הרטשמה
 הקלחמ .(ןלהל 'ר) הדובעה דרשמ םע דוחיב ,"טארנטסטלא"'ה

 -ודגה הכאלמה-יתב"ב הרימשל הדקפוה הרטשמה לש תדחוימ

 היבטלל היילגהה :ןלפק .י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר 3

 .הינוטסאלו

 לכב תיצאנ תצלפמ ,ןאדרוי היה וטיגה לע ןושארה הנוממה .4

 קר וטיגה לע םינוממ ויהש ,ןפקו ןמדיו ואב וירחא .םינבומה

 ,רלימ הנוממה היה םהירחא .רצק ןמז
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 תפנוסמ וטיגה לש תרומזתה התיה םימייוסמ םימעטמ ."םיל

 הכרע (ןלהל 'ר) הקיטסיטטסל הקלחמה םע ףותישב *.הרטשמל
 יבשות לכל יוהיז-תודועת ןתמ לש עצבמ 1942 ץיקב הרטשמה

 -תדועת תא ותא תאשל בייח וטיגב בשות לכ היה זאמו וטיגה

 םיבשותה םושירל תדחוימ הכשל םג התיה הרטשמב ,יוהיזה

 התוכמסב .םהיתובותכו וטיגה יבשות לכ לש האלמ המישר הדיבו

 עודיכ ."םייחרזא ןיאושינ" םושרלו ךורעל םג היה הכשלה לש

 הזמ האצותכ ,םירבג לע םישנ לש לודג ףדוע וטיגב היה
 .םישנ רשאמ םירבג רתוי תונוש "תויצקא"ב ודימשה םינמרגהש
 ,דאמ השק היה ,ןהילעב תא ודביאש ,וטיגב םישנה לש ןבצמ

 ויה אל יכ ,םייתד ןיאושינב בוש אשניהל ולכי אל ןה ךא
 תוקוורו םיקוור םג וטיגב ויה .ופסינ ןהילעבש תוכתוח תוחכוה

 גיהנהל ךרוצ היה ךכיפל .תוגוזכ תימשר עיפוהל םינינועמ ויהש
 .םייחרזא ןיטיגו ןיאושינ וטיגב

 "םינזיטרפה תעונת"'ל הלודג הרזע הטישוה וטיגה תרטשמ
 םימד-ריחמ הרטשמה ךכ לע המליש רבד לש ופוסב %וטיגב
 םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה םוי ,1944 סראמב 277ב .ארונ

 שאר תא ודימשהש םינמרגה ידידלע הרטשמה לכ הרסאנ ,וטיגב

 ,גרבנירג .לו ץיבופוז .י ,וירזוע ינש תא ,ןיול .מ ,זאד הרטשמה
 ושמישש הלא לכו הרטשמה יניצק לכ םהבו שיא םיעבראכ דועו

 ,וטיגל ורזחוהו וררחוש םירטושה ראש .םייארחא םידיקפתב הב

 ופאטשיגה ידי-לע םקוה המוקמבו הלסוח וטיגה תרטשמ לבא
 .הל םיפופכ ויהו הידי-לע ונומ וישנא לכש ,"םינרדסה תוריש"

 התושרלו שא-יא בכ לש תדחוימ הצובק םג התיה וטיגב
 הליגרה םתדובע לע ףסונ .תופרש יוביכל םירישכמ ולא-יא ודמע

 לע םישק םילוח תרבעהב םג וטיגה לש שאה-יאבכ וקסע

 תא םעפל םעפמ ונקית ןכו ,םילוחה-תיבל םהיתבמ תוקנולא
 .וטיגה לש ליתה רדג

 - תיב וב םיקהל ךרוצה תא הלעה וטיגה לש רומגה ודודיב

 םיטפשמב ןה ןודל היה ותוכמסבש ,ולשמ דחוימ טפשמ

 ,הז טפשמ-תיב תונקת יפל .םיילילפ םיטפשמב ןהו םייחרזא
 םיקוחה יפל לועפל וילע היה ,"טארנטסטלא"'ה ידידלע ורשואש

 15"ב אטילב ףקות םהל היהש (םיילרודצורפהו םיילאירטמה)

 ,םיטייבוסה ידי-לע אטיל לש ןושארה שוביכה םוי ,1940 ינויב

 ידוהיה רסומה תונורקעו וטיגב םייחה יאנתש הדימב תאזו

 םייחה יאנת לשב .רחא רדסה ועבת אל תימואלה תעמשמהו
 ,תורידב הלודגה תופיפצה ןוגכ ,וטיגב םיילמרוג-אלהו םידחוימה
 תריכמ לש (םיינמרגה תונוטלשה יניעב) םיילגיל-אל םיקסע
 רפסמ היה -- המודכו ןוזמ-יכרצמ תרומת םיצפחו םידגב
 לש טעומ אל רפסמ םג היה .ןטק אל םייחרזאה םיכוסכסה
 -וטוא לעב דסומב לודג ךרוצ היה ךכ םושמ .םיילילפ םירקמ
 ןיד-יכרוע ויה טפשמה-תיב יטפוש .תיטפשמו תירסומ הטיר
 לש טפשמה-תיב תמר תא תולעהל וחילצה םה .עוצקמ-ילעב
 ידכ ,תובר לעפ הז טפשמ"תיב .ידמל ההובג הגרדל וטיגה
 וויצ םייוסמ ןמז רחאל .וטיגה יבשות ןיב םולש טילשהל
 ידי-לע הרבעוה ותוכמסו טפשמה-תיב תא לסחל םינמרגה
 .תידוהיה הרטשמל ""טארנטסטלא"ה

 היה וטיגה יבשות לע דחוימב קיעהש רבדה ,רמאנש יפכ

 .וטיגב הקיסומ : רמאמה תא הז רפסב 'ר =
 תעוגת : ןיול בדו ןוארב .א יבצ לש םרמאמ תא הז רפסב 'ו 6

 .הנבוק ידוהי לש םינזיטרפהו ירמה

 אטיל תודהי

 הדובעה רקיעבו ,םינמרגה ליבשב היפכה-תדובע תבוח יולימ
 ,טוסקלאב הפועתה-הדש תיינב -- םלוכ לע האונשהו תכרפמה

 יולת וטיגהש םלוכל רורב היה תאז םע .הנבוק ריעה לש רברפ

 ."ץאזנייא-סטייברא"ל םינמרגה תשירד יולימב תוומלו םייחל

 לכ היולת התיהש ,תידיימו תילטוט הדמשה לש סלקומד-ברח
 ,עגר לכב וילע תוחנל התיה הלולע ,וטיגה לש ושאר לעמ תעה

 ,תוינוריעה תודגירבל ןכו ,הפועתה-הדשל םידבועה סויג םא

 "טארנטסטלא"ה לע היה ךכ םושמ .הכלהכ להנתמ היה אל

 לכב רתויב הבושח הקלחמל ךפהש הדו בע - דרש מ םיקהל

 תקייודמה התלועפבש רחאמ ,"טארנטסטלא"ה לש ונונגנמ

 הדובעה-דרשמ לש ודיקפת .וטיגה לש ולרוג היה יולת תרדוסמהו

 היפכה-תודובעל םידבוע םינמרגל קפסל -- תישאר :לופכ היה
 לטנש לדתשהל -- תינשו ,עובקה םוקמבו ןמזבו שרדנה רפסמב

 לש הקולח קלוחי ,וטיגה לכ לע רתויב קיעהש ,השקה הדובעה
 החפשמ לכ לש הבצמבו הבכרהב בשחתהב ,ויבשות ןיב קדצ

 -דרשמ תלועפ לש דחוימהו השקה יפואל םאתהב .החפשמו

 : םינוש םידיקפתלו תודובעל הנשימ-תוקלחמ וב ויה הדובעה
 םידבועה לש סויגה תקלחמ ; הדובעה יבייח לש םושירה תקלחמ

 -הדש תקלחמ ;הדובעה תבוחמ תוקמחתה לע ןישנועה תלטהו

 תדובע להנמ םע םיסחי חופיט םג היה הדיקפתמש ,הפועתה

 תקלחמ ; תוינוריעה תודגירבה תקלחמ ; הפועתה-הדש לש ןינבה

 תיאופרה הקלחמה ;וטיגב תודובעל הקלחמה ;עוצקמה*ילעב

 תמחמ הדובעמ רורחש םישקבמה לש םתואירב בצמ תקידבל

 ; הפועתה-הדשב ודבעש םיכרצנ םידבועל עויסה תקלחמ ; הלחמ

 "תודגירב"הו "תונולוק"ה תאצוה היה הקוסיעש ,רעשה תקלחמ

 ויה הדובעה-דרשמב הדובעה-יאנת .וטיגה רעש ךרד הדובעל
 וילע וצחל דחא דצמ : לופכ היה וילע ץחלה ןכש ,דאמ םישק

 ,ףקות לכב ושרדש ,ופאטשיגהו ינמרגה "טאיראסימוק-טדאטש"ה
 ,בר רפסמב םידוהי םילעופ ,וטיגה דגנ תושק תויסרפר ימויאבו

 וטיגה ידוהי -- ינש דצמו ;;ופועתה-הדשב הדובעל רקיעב

 דחא לכו ,הלודגה הסמעמה דבוכ תחת וקנאנש ,םיללמואה

 -דרשמ .רתוי הלק היפכ-תדובעל הרבעה ,קדצבו ,ומצעל שרד

 -יתב" תלהגה םע הלועפ ףתיש "טארנטסטלא"ה דילש הדובעה
 יניינעל הכשלה םעו וטיגה לש "םילודגה הכאלמה
 -רגה לש ינוריעה הדובעהידרשמ לש וטיגה
 ,ןמרה רריפמרוטשרבוא ,א"סה שיא ,ינמרג היה ולהנמש ,םיג מ
 תניחבמ ןפוד-אצויה דיחיה היח םינמרגה וטיגה יטילש ןיב רשא
 היה הרומאה הכשלה לש הדיקפת .וטיגל בוטהו ישונאה וסחי
 -בחה תושירד תא 'טארנטסטלא"ה דילש הדובעה-דרשמל רוסמל
 םינימזמ ויהש ,םיינמרג-אלו םיינמרג ,ריעב תודסומהו תור
 תצלמה יפל ,ןמרה דימעה הכשלה שארב .םידוהי םידבוע
 ידבוע רתי םג .ץיבוניבר .י אוה ,וטיגהמ ידוהי ,"טארנטסטלא"ה
 ז.וטיגהמ םידוהי ויה הכשלה

 ייטארנטסטלא"ה ןונגנמב רתויב תובושחה תוקלחמה ןמ תחא
 -תונמ תא לבקל היה הדיקפת .הנוזתה תקלחמ התיה
 ללכבו ,וטיגה יבשותל ןקלחלו םיינמרגה תונוטלשה ידימ ןוזמה
 הרוש התיה הנוזתה תקלחמל .וטיגה תנוזת יניינע לכל גואדל
 -- ןוזמ-יכרצמ תקולחל תויונחו יזכרמ ןסחמ :תודסומ לש
 םיזילטא ; םידחוימ םיסיטרכ יפל -- ב"ויכו הגירגרמ ,חמק ,םחל

 הדובעה-תכשל : ץיבוניבר .א .י לש ורמאמ תא הז רפסב '| 7
 .הנבוק וטיגב תינמרגה



 הקדובאלסב וטיגב בוחרל תוסנכנ תיב-יצפח תוסומע תולגע

. 

 וירָאנאפ בוחרל לעמ ''ןטקה'' וטיגה םע ''לודגה'' וטיגה תא רשקמה רשגהו וטיגל ביבסמ ליתה-רדג



 וטיגב ו'צייקו'צשקירק בוחר

 (סולגורייא רככ) ו'ָצייקו'צשקירק 'חרב וטיגה-רעש דיל



 וטיגב תידוהיה הרטשמהו תידוהיה הדובעה תכשל ,''טארנטסטלא''ה ידיקפל לוורש-יטרס
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 ריעב הייפכ-תודובעל וטיגהמ האיצי



 וטיגב ישארה רעשה דיל ,תידוהיה הרטשמה לש רהוסה-תיב רצחב
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 תידוהיה הדובעה תכשלו וטיגה תרטשמ םעטמ ישארה רעשה רמשמ

 וטיגה לש םילוחה-תיבל הלוח םיאשונ םידוהי םירטוש



 וטיגה לש םידוהיה שאה-יבכמ

 וטיגב תידוהיה הרטשמה גיצנ תחגשהב המדא-יחופת ףוסיא



 ייטארנטסטלא''ה לש תילאיצוסה הקלחמה םעטמ העדוה

 וטיגב ''רחסמ'י



 הגבוק וטיג

 .תילגיל-יתלב חמק-תנחט ;סוסדרשב רקיעב ,רשב תקולחל

 וליעפהש ,תויפאמה לע חקפל םג היה וז הקלחמ לש הדיקפת
 -סמה לעו ,תוילגיל-יתלב ויה ןה ףאשו ,םייטרפ םישנא וטיגב
 תקלחמב .ןטק-אל ןרפסמ היה תמייוסמ הפוקתבש תויטרפה תודע
 ריעב רקיעב ,ןוזמ-יכרצמ תגשהל דחוימ דבוע היה הנוזתה

 -חוימ םיכרד"בו "תומיאתמ תויונמדזה'ב ,םיכומסה םירפכבו

 ותמזיב הבר הדימב המלשוה הנוזתה תקלחמ לש התלועפ ."תוד
 ומצעל גאוד -- לודג ןוכיס ךות -- היהש ,טרפו טרפ לכ לש
 םידגב תרומת ריעב גישהש ןוזמ-יכרצמ חירבמ היהו ותחפשמלו

 וקסעש "םייעוצקמ"ה םיחירבמה תולועפב ןכו ,םינוש םיצפחו

 .םיחוורו רחסמ םשל רבדב

 -דרשמ לע לטומ היה הבר תוירחאב ךורכה השק דיקפת
 .וטיגב רתויב הרומח התיה ןוכישה תייעבש רחאמ ,תורידה

 םוחתב םיצוציקה ןמזב רקיעב השק התיה תורידה-דרשמ תדובע

 ודמע םעפ לכבו ,םימעפ שש וטיגה לע הדרי תאז הריזג .וטיגה
 ורג אליממש ,םישנאה תא רתוי דוע ףפוצל ףוחדה ךרוצה ינפל

 ,םיירוביצ תומלואב םישגא ןוכיש לע ףסונ .הארונ תופיפצב
 תורידה-דרשמ לידגה ,המודכו הכאלמ-יתב ,עונלוק-תיב ןוגכ

 קשמה תקלחמ ידי-לע ונקתבו וצפשב וטיגב רוידה חטש תא

 -יכרצל םדוק ושמיש אלש םיניינבו תועוער תוריד (ןלהל 'ר)
 תורידה-דרשמ .ב"ויכו גג-תוילע ,תויוגח ,םינסחמ :ןוגכ ,ןוכיש

 לע וטיגה יבשות ןיב תופוכת וצרפש םיכוסכס בשיימ םג היה

 .תורידב שומישה עקר

 ול היה ךכ םושמו ןטק-אל קשמ היה "טארנטסטלא"ה ידיב

 רפסמ הכותב הזכירש ,תדחוימ קשמ ת קל חמ םייקל ךרוצ

 : ןוגכ םינוש םיתורישו תודסומ ,הנשימ- תוקלחמ לש ידמל לודג

 ; ("םיפסכ-אלל קשמה" תריזג דע) תונסקנפהו הפוקה ,תורבזגה

 -יתב" םשב םיעודי ויהש ויבשותו וטיגה יכרצל הכאלמ-יתב

 תסיבכל הסבכמ ;למשח יניינעל הקלחמ ;"םינטקה הכאלמה

 ןוקיתל הקלחמ ;בויבל הקלחמ ;וטיגה יבשות לש םינבל

 תקלחמ ; וטיגב תובוחרו םיכרד תלילסלו תופצרמהו תוכרדמה

 תולגע ,םיסוס 20 ויה התושרבש הרובחתה תקלחמ ; תוניגה

 קשמה תקלחמ לש היתולועפ תוכזב .המודכו אופסמל ןסחמו

 וצפושו ונקות :ידמל תרכינ הדימב וטיגב םייחה-יאנת ורפוש

 ןוכיש יכרצל ומאתוה םינוש םיניינבו תורידו םיתב הברה

 -הדשב םידבוע רקיעב ,רכינ רפסמב םישנא .םירחא םיכרצלו

 ולקוה ;ץע-ילענ ןכו םינקותמ םיילענו םידגב ולביק ,הפועתה

 יניינע ורדוסו ,וטיגבש תוכרדמבו תובוחרב העונתה יאנת

 .הרואתה

 ויפואמ ועבנש ,"טארנטסטלא"ה תולועפ לע רבּוד ןאכ דע

 םינמרגה וסחד רצה ומוחתל רשא ,וטיגה לש יגארטהו דחוימה
 היסולכואהמ לילכ םתוא דדובל תנמ-לע הנבוק ידוהי לכ תא

 -תודובעל ,רתויב ירזכא ןפואב ,םלוצינ לע לקהלו תידוהי"אלה
 םג -- ןמזה אובבו ,םהמ קלח לש תידיימה םתדמשהלו היפכ

 ,תורושק ןקלחב ויהש ,ולא תולועפמ ץוח םלוא .םירתונה לש

 "טארנטסטלא"ה עציב ,"תילפיצינומ הדיחי" תגהנהב ,לוכיבכ

 ,תיתרוסמ תידוהי הליהק לש התוכמס תרגסמב ויהש ,תולועפ םג

 תולועפ לע םג -- הריתי השגדה שיגדהל שי תאזו -- יכ םא

 .וטיגב הררשש המויאה תואיצמה לש דבכה לצה ליפאה ולא

 .תילאיצוסה הרזעהו האופרה ,תוברתה חטשב ויה ולא תולועפ

 תורמל .תוברתה תקלחמ ידיב התשענ הלודג הדובע
 הגאד ,םייממע רפס-יתב המייקו וז הקלחמ הדסי םיישקה לכ
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 םיאשונ לע תוחישו תואצרה הנגריא ,הירפס לש המויקל

 תוביסמ הכרע ןכו ,םייתורפסו םייעדמ ,םייטילופ ,םיירוביצ
 טמחש תויורחת הנגריא םעפל םעפמו וטיגב טרופס תוגיגחו
 ,וטיגה לש .תרומזתה תא הכירדה תוברתה תקלחמ .לגר-רודכו

 -תוכורעת הכרעו יעוצקמה רפסה-תיב דיל יטמרד גוח המיקה

 רתסא תרייצה לש תונומת ןהבו ,וטיגב םירייצ לש תונומת

 .המחלמה ץורפ ינפל הנבוקל העלקנש לארשי-ץראמ אירול
 הרימש ןוגרא) "לשא" םשב רעונ-תורדתסה המיקה הקלחמה

 הקספוה ,וטיגב הארוהה תא םינמרגה ורסא רשאכ .(תוניגל
 תא שדחל ןוישר םהמ לבקל וחילצה ךא ,תוברתה תדובע

 ןיכהל התיה תימשרה ותילכתש יעוצקמה רפסה-תיבב םידומילה

 הלועפה ."םילודגה הכאלמה-יתב" ליבשב םיגמואמ הכאלמ-ילעב

 ייח לע .יעוצקמה רפסה-תיבב רקיעב זא הזכרתנ תיתוברתה

 רפסב) םהירמאמב טורטורפב רפוסמ הנבוק וטיגב תוברתה

 -לגס .ס ;הנבוק וטיגב תוברת ייח :זיוהנירג .ש ר"ד לש (הז
 : יקסיילוא .י ; הנבוק וטיגב ירבעה רפסה-תיב ידלי :יקסבשרו
 ;וטיגב הקיסומ : .ש.לו ;הנבוק וטיגב יעוצקמה רפסה-תיב

 ה קל חמה ידיב התיה וטיגב תירטינאסהו תיאופרה הלועפה
 תיסחי ,בטיה םידייוצמ תודסומ לש תשר המיקהש ,תיאופרה
 -- עוצקמ ילעב םישנא םהב ודבעו ,וטיגב םישקה םייחה יאנתל

 ריכזהל שי .המודכו תוינמחר תויחא ,תודליימ ,םישבוח ,םיאפור

 -תיב ,תונושה ויתוקלחמ לע לודגה םילוחה-תיב תא דחוימב

 ,(תורהבדסופיט רקיעב) תוקבדימ תולחמל ילגילדיתלבה םילוחה

 ,חור-ילוחל דסומ ודילו םיווסומ םינקז-בשומו םימותי-תיב
 חוקיפל דחוימ תוריש הנגריא תיאופרה הקלחמה .תואפרמהו

 םשל .תוקבדימ תולחמב המחלמלו וטיגב ירטינאסה בצמה לע

 ,(היצקפניזד) יוטיחל דסומ ,לודג ץחרמ-תיב המיקה איה ךכ
 םיאפורה תדוגא התיה תיאופרה הקלחמה דיל .המודכו תורפסמ

 תולאשב תויעדמ תואצרה םעפב םעפכ הנגריאש ,וטיגה לש
 רשפא וטיגב תיאופרה הלועפה לע םיטרפ) .תויללכ תויאופר

 יאופרה ןוגראה :לגס .א ר"ד לש ורמאמב הז רפסב אוצמל
 .(הנבוק וטיגב

 .תופורת וטיגה יבשותל קפיסש תחקר מ - תי ב היה וטיגב

 -ראסימוקדטדאטש"ה ןמ תילגיל ךרדב ןתצקמ וגשוה תופורתה

 .םינוש תורוקממ תילגיל-יתלב ךרדב ןבורבו ,ינמרגה טאי
 .דועו ןתש ,םד תוקידבל הדבעמ התיה תחקרמה"-תיב דיל

 דימת ךא ,בושח דיקפת האלימ תילאיצוסה הקלחמה

 -תדימב הלקה איה .היתויורשפאו היתומישמ ןיב לודג רעפ היה

 .וטיגה יבשותמ תובחרנ תובכש לש תילכלכה הקוצמה לע המ

 םוי לכב םישנא תואמ ולביק םשו יממע חבטמ המייק איה
 וב ויהש ימימו שולק לישבת -- םח "קינשוי" ףסכ-ןיא-םניח

 תילאיצוסה הקלחמה .ב"'ויכו לופ ,ןיסירג ,המדא-יחופת טעמ

 תטיש תא וטיגב םינמרגה וגיהנהש דע -- ףסכ םיכרצנל הקליח

 ,תותסכ ,םינבל ,םיילענ ,םידגב ןכו -- "םיפסכ אלל קשמה"

 וטיגה לביק וללה םיצפחה תא .המודכו חבטמ"ילכ ,תוכימש

 תילאיצוסה הקלחמה הקליח ןכ-ומכ ."תויצקא"ה ירחא השוריב

 .םינמרגה ןמ םימעפל הלביקש םימרחומ ןוזמ-יכרצמ םיינעל

 םימותיה-תיב תא הבר הדימב הקלחמה הסנריפ הז רוקממ
 תילגיל-אל היפאמ התיה תילאיצוסה הקלחמל .םינקזה-תיבו

 .היתולועפ ןומימל הסנכה רוקמ המ-תדימב הל השמיש איהו
 הדובעה-תונחמ ידוהי םג וגהנ הקלחמה תולועפמש ןייצל יאדכ

 האלימ בושח דיקפת .הנליוו הנבוק ןיב םינמרגה ידי-לע ומקוהש
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 וטיגב םינוש םישנא הליעפהש ךכב םג תילאיצוסה הקלחמה

 %.םיינעל הרזעו הקדצ תדובעב קוסעל
 תועידי ויה תושורד "טארנטסטלא"ה תוקלחמ תדובע ליבשב

 םתקולחו ויבשות רפסמ :ןוגכ ,וטיגה לע תוקייודמ תויטסיטאטס

 םישנאה רפסמ ,וטיגב תיעבטה התומתהו הדוליה ,ליגו ןימ יפל

 הכאלמה-יתב"ב ,תוינוריעה תודגירבב ,הפועתה-הדשב םיקוסעה
 ןכו ולא תועידי .המודכו "טארנטסטלא"ה ןונגנמב ,"םילודגה

 -חמלו "טארנטסטלא"ל וקפוס תועידיה חותינו רקחמ תודובע

 וז הקלחמ .תיטסיטאטסה הקלחמה ידיילע ויתוקל

 תעשבו וטיגה תייסולכוא לש םייללכ םידקפימ םיימעפ הכרע

 םג היה וז הקלחמ לש הדיקפתמ .םייקלח םידקפימ םג ךרוצה

 רשאכ ,םינמרגה ליבשב םיפייוזמ םייטסיטאטס םינותנ ןיכהל
 .ןיטקהל וא םיזגהל -- והשלכ רבד תווסהל ךרוצ היה

 םתעידיל ,םסרפל ויה םיכירצ ויתוקלחמו "טארנטסטלא'"'ה

 ןיכה הלא לכ תא .םיזורכו תוינפ ,תועדוה ,וטיגה יבשות לש

 -רל דמעש "םיטוטרשו םירויצל הכאלמה-תיב"

 תומרגאיד םג ןיכה הז הכאלמ-תיב ."טארנטסטלא"ה לש ותוש

 -תיב תדובע .ויתודסומו "טארנטסטלא"ה תולועפ תא וראיתש

 .ההובג תיתונמוא המרב הנייטצה הכאלמה
 ךרע ילעב םיכרצמ ויה ויתוקלחמו "טארנטסטלא'ה ידיב

 םידגב ,תופורת ,ןוזמ-יכרצמ :ןוגכ ,וטיגה ליבשב הבר תובישחו
 -סטלא"ה לש ןונגנמה תדובע לע חקפלו חיגשהל ךרוצ היה .דועו

 -סטלא'"'ה םיקה וז הרטמל .תוליעיהו תוניגהה תניחבמ "טארנט

 תוקידב ךרוע היה הז דסומ .תרוקיבל דסומ  "טארנט

 "טארנטסטלא"ה לש תודסומבו תוקלחמב תויתפוקתו תוימעפדדח

 דסומה היה ויתוקידב ךמס לע .םיבשות לש תונולתב לפיטו

 םיישיא םייוניש תוברל ,םייונישו םינוקית עיצמ תרוקיבל
 ."טארנטסטלא"ה לש ןונגנמב

 ,םמצע וירבח תוברל ,"טארנטסטלא''ה לש ןונגנמה ידבוע לכ

 םתדובעל םיקתורמ ויהש ןוויכ .םתדובע לע רכש םוש ולביק אל

 -יכרצמ גישהלו הריעה תכלל ולכי אלש טעמכ ,םויה תועש לכ

 -סטלא"ב דובעל ולכי ךכ םושמ .םיצפח וא ףסכ תרומת ןוזמ

 וא החפשמ-ינב םהל ויהש םישנא קר ויתודסומבו "טארנט

 הדובעל עודי ןורתי היה הז תמועל .הריעה םנעמל וכלהש םירכמ

 לע -- העודי תוסח התיה וידבועל :"טארנטסטלא''ה ןונגנמב

 םיגמרגה .וטיגה ןמ םישנא תאצוה תעב -- ונימאה ךכ ,םינפ לכ

 הבוח ידי ואצי םידבועהו "טארנטסטלא"ב הדובעב וריכה

 הדובעה תוגולפבו הפועתה-הדשב היפכה-תדובעמ וררחושו

 -רחא םידיקפתב ושמישש "טארנטסטלא"ה ידבוע .תוינוריעה
 תונהיל םידבועה ולכי ללכבו ,תופסונ ןוזמ-תונמ ולביק םייא

 לשב .דועו השבלה ,ןוכיש ,הנוזת יניינעב רתי-תויוכזמ תופוכת
 -סטלא"ה תודסומב דובעל וטיגב םישנא ופאש וללה תונורתיה

 לגתסהל ןפוא םושב ולכי אלש ,היצנגילטניאה ישנא ."טארגט

 םילגוסמ ויה אלש הלאכ וא םישישק ,וטיגב "םייח"ה יאנתל

 ודבע םא קר וטיגב םייקתהל ויה םילוכי ,תיסיפ הדובע דובעל
 ."טארנטסטלא"ה תודסומב

 קופיסל הקלחמ "טארנטסטלא"ב תויהל הלכי אל םגו התיה אל 8
 תודסומ יפלכ םינמרגה דצמ דחוימה ןייועה סחיה לשב ,תדה יכרצ
 -טדאטש"ה ידידלע האצוה 1942 טסוגואב 267ב .םיידוהי םייתד
 ידוהי ןחלופ םויק הרסאש תימשר הדוקפ ינמרגה "ראסימוק
 ,איהש הרוצ לכב וטיגב יתד

 אטיל תודהי

 "טארנטסטלא"'ה לש ומויקל יכ ,ודוה וטיגה יבשות לכ טעמכ

 הלודג הדובע ושע ויתודסומו אוהש ,המוצע תובישח התיה
 "טארנטסטלא"ה ירבח לש םקלחב לפנש דיקפתהשו ,וטיגה ןעמל

 לבשות וחתמ תאז םע דחי ךא .תוישונא-לע טעמכ תונוכת שרד
 -סטלא"ה ןונגנמב םימייוסמ םידבוע לע הפירח תרוקיב וטיגה
 -דרשמו הרטשמה לע םגו ,הדובעה דרשמ לע רקיעב ,"טארנט

 המכ לש םתוליעיד-יא לע ידמל תובר תונולת ויה .תורידה

 ; הלודג הקוצמב םייורשל יטרקורויב וא שידא סחי לע ,םידבוע
 ,םוקמב אלש תופיקתו בל-תוחישק :רתוי תורומח תומשאה ויהו

 וליפאו ("פ ןימאטיו" וטיגב הזל וארק) היצקטורפו םינפ אושמ
  היופכה הדובעה תבוח יולימב תולקה ןתמ ,תותיחש ,רשוי-יא

 -סטלא"ה תא .תרחא וא וז הרוצב האנה תבוט וא דחוש תרומת

 תועפות רועיבב הקזח די רסוחב רקיעב ומישאה ומצע "טאר
 ,םימייוסמ םידבוע יפלכ הריתי תונלבוס לש סחיבו ולא תוילילש

 םיבחרנ םיגוח לע םיאונש ויהו תוצירעב וטיגה יבשותב וגהנש

 .וטיגב
 אלל .דוסי-תורסח ויה תומשאההו תונולתהש רמול רשפא-יא

 וררוע רשא ,םידבוע רפסמ "טארנטסטלא''ה ןונגנמב ויה קפס
 -יתלבה םתוגהנתה בקע םתאנשו וטיגה יבשות תורמרמתה תא

 ,סקלא .א רד םשארבו ,'טארנטסטלא"ה יגוח ".הסגהו הנוגה
 ועיבצה ךא ,תאזה הביצעמה העפותה םויק רבד תא ושיחכה אל

 העפותב םחלהל םהל רשפיא אלש השקה יביטקייבואה בצמה לע

 תוביס לשב תאזו ,םיצור ויהש תופיקת התואב התוא רעבלו

 רוחבל תורשפאה 'טארנטסטלא"ל התיה דימת אל :תונוש

 -פהש ברה ץחלה לשב ,םימיאתמה םישנאה תא ןונגנמה ליבשב

 םיכרד םימעפלו ,םיכרד ינימ לכב םיבר םישנא וילע וליע

 -לא"ה תודסוממ דחאב הדובעה התיה םהיבגל ןכש ,תורשכ-אל
 ייטארגטסטלא"הש םישנא ויה .תוומ וא םייח תלאש "טארנטסט

  םיבורק ויהש םישנא תשירד ללגב ןונגנמב םקיסעהל ץלאנ

 .המצע ופאטשיגה לש התארוה יפל וליפא םימעפלו ,ופאטשיגל

 טעמכ ובש בצמ ורצי וטיגב םיילמרונ-אלה םייחה יאנת

 -סטלא"ה םיתעל חילצה רתויה לכל ,דבוע רטפל היה רשפא-יא

 ידבועמ המכ .תרחא הקלחמל דבועה תא ריבעהל "טארנט
 רשאמ תוחפ אל "טארנטסטלא"ה לש וחור-תרומל ויה ןונגנמה

 רתוולו םתוא רטפל היה רשפא"יא תאז לכב .וטיגה יבשות לכל

 תופוכת וקקזנ וטיגב םייגארטה םיאנתבש רחאמ ,םתוריש לע

 ילבו "תופפכ" ילב הדובעה תא תושעל םילגוסמה םישנאל

 תכרפמה הדובעל םישנא סויג תעב לשמל ,הריתי תובידא

 שממ היה וטיגה לש ולרוגש ,הפועתה-הדש ןינבב האונשהו

 ירחא ,טילחה "טארנטסטלא"הש עריא תחא םעפ .הב יולת

 תורחא תורשמל ריבעהלו תואחמל תונעיהל ,םיכשוממ םילוקיש

 םתוגהנתהש ,הרטשמה לשו הדובעה-דרשמ לש םידבוע המכ

 תא לטבל ץלאנ "טארנטסטלא"ה םלוא .לכה םעז תא הררוע

 יתשל תעמתשמ יתלב הרוצב ,ורוה םינמרגהש רחאל ותטלחה
 10וז הטלחה לעופל איצוהל אל ,םינפ

 -חתמ''ה וויה ,תונכס תרהו דאמ הבואכ ,הנימב תדחוימ היעב

 ןכו הלאה "טארנטסטלא'ה ידבוע יפלכ ףירח יתרוקיב סחי 9

 םהל ואצמ -- וטיגב תונוש תוילילש תויתרבח תועפות תעקוה

 ויהו םינוש םישנא ידיב ורבוחש "וטיגה יריש"ב עלוק יוטיב
 .וטיגב םירשומ

 יטארנטסטלא'ל וטיגב רוביצה לש סחיל עגונב ליעל רומאה לכ .0
 ,רוגניס אלו גורטיק אל וב ןיא וידבועלו



 הנבוק וטיג

 וילע םיפוכ ויהו םעפל םעפמ "טארנטסטלא"ל םימק ויהש "םיר
 רקיעב אוה רבודמה .ופאטשיגל םתבריק ףקותב םנוצר תא
 .ל לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר) רצפילבו יפסכ-ץיבורברסב

 .(ותימדתו וטיגה : לקנופרג
 לש ותדובעב ויהש םיטעומ-אלה םימגפהו םייוקילה ףא לע

 ולש הטירוטואה תאז לכב התיה ,ויתודסומו "טארנטסטלא"ה
 ותוכזל הבר הדימב ףוקזל שי הז רבד .ידמל הלודג וטיגב
 ויתונוכת ללגב רשא ,סקלא ר''ד "טארנטסטלא"ה שאר-בשוי לש
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 .הביחלו הצרעהל וטיגב הכז תוליגרדיתלבה תוירסומהו תוישפנה

 לש וקלחב הלפנ הלודג תוז:ש ,הרומג תואדווב רמול רשפא

 סקלא .א ר"'ד ומכ הלוגד תוישיא הדמע ושארבש לע הנבוק וטיג

 .(סקלא ר''ד :לגס ר''ד לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר)

 ויה "טארנטסטלא"ה ירבח ןיב םיסחיהש ןייצל דוע יאדכ

 .םהיניב הררש תוילאיגלוקו תוירדילוס לש חורו םייתודידי דימת

 הרוטטקיד ייוליג םוש "טארנטסטלא"בו הנבוק וטיגב ויה אל

 .םירחא תואטיגב עריאש יפכ ,תישיא



 ןלפק לארשי

 הפועתהיהדשב הדובעה

 -חוכ תא עלב רשא לודגה ןתיוולה היה הפועתהיהדש

 םינמרגה .םיצאנה ןוטלש ימיב הנבוק וטיגב ידוהיה הדובעה

 -קלא ירה לעש ילאיצניבורפה הפועתה"הדש תא ךופהל ופאש

 יכרצל םאתומ ,לודגו ינרדומ הפועת-הדשל ,הנבוק רברפ ,טוס

 תיחרזמה תיזחה תא תרשיש ידכ ,השדחה תיאבצה הקינכטה

 ןהינונגנמ תא וקיסעה תובר תוינמרג תוינלבק-תורבח .םהלש

 -הדשב הינבו ןונכת ,הבחרה תודובעב 1941 ויתס תישארב רבכ

 לודג רפסמ ולא תורבחל איצמהל היה הנבוק וטיג לע .הפועתה

 תחא הנועבו תעב .תורוחש תודובע עוציבל ,תודבוע םיידי לש

 םירחא םיבר םילעפמל םג ם'דבוע איצמהל וטיגה לע לטוה
 הלאכ םהיניב ,הצחמל יאבצו יאבצ יפוא ילעב ,ריעה ךותב

 ילעב ויה הלא םילעפמ ךא .תכרפמו השק התיה םהב הדובעהש

 לש רתוי לודג רפסמ טלק ודבל הפועתה-הדשו ,םצמוצמ ףקיה

 -תומוקמב .דחי םג םילעפמה רתי לכב וקסעוהש הלאמ םילעופ

 םיחקפמה רפסמ ,גג תרוק תחת םימעפל ודבע םינטקה הדובעה

 לבקלו םיאטיל םע שגפהל תויונמדזה ויה םידבועלו ,טעומ היה
 רבדה היה ןכ אל ;םינוש םיצפח תרומת ןוזמ-יכרצמ םהמ

 יקנע חטש לע םיצצורתמ ויה םישנא יפלא :הפועתה-הדשב

 רמשמה ישנגא לש תושלובה םהיניעל םינותנ ,םימשה-תפיכ תחת

 .תונוש תוינמרג תודעו ירבחו םיגוסה לכמ הדובע-ילהנמ ,יאבצה

 הקיסעה ןהמ תחא לכו בר היה הפועתה-הדשב תורבחה רפסמ

 חטשה ינפ לע םירוזפ ויהש ,םידוהי םילעופ לש םייוסמ רפסמ

 הדובעה תלחתה דע הכורא העש םינעתמ ויה םידוהיה .יקנעה

 ,תונושמו תונוש תוקידבו םידקפימ לשב ,המויס םע רתוי דועו

 .תוללעתה ישעמו תונובלע תוּולמ

 תא סייגל ףוס-םי תעירקכ השק היה וללה תוביסה לכ תמחמ

 -סמב הפועתה-הדשב הדובעל םוי-םוי ועבתנ רשא םידבועה

 הליחת .שיא 4500-כל -- אישה תפוקתבו םיפלאל ועיגהש םירפ

 -- הלילה תרמשמבו ,םייסור םייובש םויה תרמשמב םש ודבע

 רהמ שיח וטטומתה םייסורה םייובשהש רחאמ .וטיגהמ םידוהי

 -יתלבה סחיהמו תכרפמה הדובעהמ ,בערמ םהינומהב ופסינו

 קפסל וטיגה ידוהי לע לטוה ,םינמרגה דצמ םהיפלכ ישונא

 הפוקת התיה .םויה תרמשמל םג הפועתה-הדש תיינבל םידבוע

 ,רקובה לש :תורמשמ שולשל םילעופ קפסל היה וטיגה לעש

 לש םישקה ףרוחבו ויתסב רקיעב הלח וז הפוקת .הלילהו םויה

 תופיקת ויה הפועתה-הדש תלהנה תועיבת .1941--42 תונש

 "תויצקא"ב ופאטשיגה דצמ םימויאו תורהזא תוּולמ דימתו רתויב

 .שרדנש םידבועה לש אלמה רפסמה קפוסי אל םא וטיגה דגנ

 לש ובלו וחומ תא הדירטה הפועתה-הדשב היפכה-תדובע

 םיבערה ,וטיגה ינכושל היה הפועתה-הדש ;וטיגב ידוהי לכ

 -תהו רוק ,תוביטר ,תכרפמ הדובעל ףדרנ םש ,הצחמל םימורעו

 -הדשל תכלל אוה חרכהה ןמ יכ ,הרכזוה הטלתשה ךדיאמ .תוללע

 הדיתעה "היצקא" לע העומש הטשפשכ ,םימעפלו ; הפועתה

 תוכזב' .הפועתה-הדשל םוסייגי יכ םישנאה ולדתשה ףא ,אובל

 -- "םמויק תא ךישמהל וטיגלו םידוהיל םינתונ הפועתה"הדש

 ויה םתמרועבו ,וטיגב םינומהה ברקב תלבוקמה העדה התיה וז

 תלהנה םע םיניקת םיסחי .םתלעותל ,םיפנכ הל םישוע םינמרגה

 -סומו "טארנטסטלא"ה תולועפל סיסבה תא וויה הפועתה-הדש

 .םהיתוגאד שארב דמע םידבועה לש שורדה רפסמה סויגו ,ויתוד

 תקולח ,תיתוברתו תירוביצ הלועפ -- וטיגב עריאש ערואמ לכ לע

 לע -- המודכו תמייוסמ הדובעל םישנא תעיבק ,םיבשותל ןוזמ

 .לפאה הלצ תא הפועתה-הדש לש "הערה חורה" הליטה לכה

 -ישב םג ירקיע אשונ ויה הפועתה-הדשל הכילההו "החיקל"ה

 םויאה קרפה היה הפועתה-הדש .םהיקחשמבו םידלי לש םהיתוח

 ףסונ ,הנבוק וטיגב םידוהיה לש םייוניעהו לבסה תשרפב רתויב

 יאולכ לש םהישאר לעמ דימת ףחירש "תויצקא" ינפמ דחפה לע

 .ןמצע "תויצקא"'ה טויס לעו וטיגה

 הליל תדאגיוב

 וטיגה לע הרבע ובש םויה ,1941 רבמטפסב 17 ,יעיבר םויב

 לש "תוישעמ"ה תונכהה לש הארונה היווחה הנושארה םעפב

 םידוהיה יפב כ"חא ארקנ הז םוי ;"היצקא") הלועפל םינמרגה

 םעטמ העדוה המסרופ םוי ותואב -- ("היצקאל ליגרתה םוי"

 -תדאגירבל המשרה לע "טארנטסטלא"ה דילש הדובעה-דרשמ

 התיה הלודג םימי םתואב ,םנמאו .הפועתה-הדשב הלודג הדובע
 ייליגרת"'ה .יחשלכ הדובע-תדאגירב לא חפסהל הפיאשה וטיגב

 ןיעמ ומצעל גישהל ידוהי לכ חרכומ ותחלצה םשל יכ ,חיכוה

 רתויב רשואמה .ליעומ דבוע והנהש תרשאמה ,ןגמ-תדועת

 -טפיוהה רשאמ הב ,"ןאדרוי תדועת" לעב היה םהה םימיב

 -לעב ידוהי אוה הדועתה אשונ יכ ,ןאדרוי רריפמרוטש

 ךא ."ןויסנל היצקא"ה תא םולשב ורבע ולא תודועתב .עוצקמ

 ןיב וקלוח רבכ ("םייח תודועת" וטיגב וארקנש) ולא תודועת

 יהשלכ תוסח ושקיבש וטיגה יבשותל .םישנא לש םצמוצמ רפסמ

 הז רבד .יהשלכ הדאגירבל ךייתשהל אלא הרירב הרתונ אל

 ,ריעה לא וטיגה ןמ תאצל הדיחיה תונמדזהה תא םג םהל ןתנ

 .החפשמה-ינב ליבשב ןוזמ תצק שוכרלו ידוהי-אל םע שגפהל

 לש שדוח ,שדוחמ הלעמל הז וטיגב םיאולכ זא ויה םידוהיה

 ןוזמה-תנמ ; םינוש דושדישעמו תומרחה ,םיירזכא תיב-ישופיח
 .םידוהיה יתבב דיבכה רבכ בערהו ,שפנל םרג 90 התיה םויל

 תויהל התיה הרומאש ,השדחה הדאגירבל םשריהל ואב םיבר

 ,ברע תונפל ,1941 רבמטפסב 19 ,ישש םויב .םידבוע 1000 תב

 ריוואה-ליחמ םינייוזמ םילייח תצובק וטיגה רעש יגפל העיפוה

 תדובעל טוסקלאב הפועתה-הדשל םידוהיה תא וכילוהש ,ינמרגה

 הזחמ םישגאה יניעל הלגתנ הפועתה-הדשל םברקתהב .הליל

 המחלמ-ייובש לש תוצובק ואב םתארקל .המיא ליטמו עזעזמ

 -הנחמל הרזח ולבוהו םויב הפועתה-הדשב ודבעש ,םייסור
 ,והער לע דחא ונעשנ םה .םילובחו םיעוצפ ויה םבור .םייובשה

 ואשינ וא תולגעב םיבוכש ויה ,םיססוג וא םיתמ ,םהמ םיברו

 וגהגתהש ,ס"'ס ישנא תוּולמ ויה תוצובקה .םהירבח תועורז לע

 םהינפ תא םוי םוי םיליבקמ ויה הלאכ תוזחמ .תיארפ תוירזכאב



 הנבוק וטיגנ

 רשאכ ואר הזמ תוארונו ,הפועתה-הדש לא םעיגהב םידוהיה לש
 .םייסורה םייובשה דצל םויה-תורמשמב דובעל םה םג וליחתה

 ,םירקה ויתסה תולילב ,חותפהו יקנעה חטשב המצע הדובעה
 םיאשונ ,המדא םיריבעמ ,תולעת םירפוח ויה ; דאמ השק התיה
 .םיתֶא תרזעב םיידיב וא תונוכמב ןוטיב םיבברעמו טלמייקש
 התיה רמשמה-ישנאו םיינמרגה הדובעה-ילהנמ דצמ החגשהה
 חונלו םשפנ תא בישחל ידכ .תוכמו תולפשה הוּולמו הרומח

 רס רשאכ ;הלילה תלפאב שמתשהל םידוהיה וסינ ,העמק
 קוחרמ הארנ ךאשכו ,הדובעה תא םיקיספמ ויה הדצה רמושה
 םיצוצרו םיפייע ."! אוביו הלעי" : הרהזא תאירק תעמשנ התיה
 הכילה תועש המכ הזל ףסונו ,תועש 12 תב הליל-תדובע רחאל
 .רקובב 8-ב תבש םויב ,תרחמל וטיגה לא ובש ,הרזחו הדובעל

 תוחפ הפועתה-הדש לא הדאגירבב ואצי צ"החא תבש התואב
 -הדש תלהנה לש הזגור תא ,הארנכ ,ררוע הז רבד .םישנא
 ,21.9.41) ברע תונפל 'א םויב ,תרחמל ועיפוה רשאכו .הפועתה

 ןטק םישנא רפסמ וטיגה רעש ינפל ,(ב"שת הנשה-שאר ברע

 םמצעב סייגל ריוואה-ליחמ רמשמה ישנא וליחתה ,רתוי דוע
 (למס) רטיירפַאיה לש ודוקיפב .םהל םישורדה םישנאה תא

 תואטמסבו תובוחרב ורזפתה ,וטיגה ךותל םילייחה וזפחנ ןאמיונ

 תוכמ הוולמ התיה הלועפה ; םהיתבמ םישנא איצוהל וליחתהו

 -תליפתל ךלהש ,ויחש-תיב תחת רוזחמ םע דחא שישי .תויריו

 תא חפיק וירחא ; בוחרב תמ לפנ ,הנשח-שאר ליל לש בירעמ

 .וטיגה לש םילוחה-תיבב הלוח ליבשב לכוא אשנש ,ריעצ וייח

 .תודחא תוינוריע תודאגירב ישנא הדובעה ןמ ורזח העש התואב

 ! ץור :םהנ יארפ געלבו וטיגה רעש דיל םתוא םדיק ןאמיונ

 ! תוריל וילייחל שיאה זמר ,ץורל וליחתה רשאכ .(! סס--וא---ּול)

 רנייו ריאמ ,םירבג ינשו ,הדאגירבה םע האבש ,השא ולפנ דימ

 םידוהי השיש ."לימ תדאגירב" םע ואבש ,ןמגולק ןימינבו

 ,ןמגולק .הנשה-שאר גח שדקתהב ברע ותואב םהייח תא וחפיק
 .הסיסג תולוק עימשהו השק עצפנ ,השראוומ םירשע ןב טילפ

 ךומסה ןגב רוב דימ רופחל הוויצ אוהו ןאמיונ תא חיתרה רבדה

 לבסה תשרפ המת אל ךכב .רפרפמ ונדועשכ ריעצה תא רובקלו
 .הז הנשה-שאר לילב הדובעל האציש תרמשמה לש הקלחב לפנש

 ,םידוהי תצובק הרס ,הלילה-תרמשמ םויסב ,רקובב תרחמל

 רשגה בוחר) סוי'צנאלאוו בוחרבש םיגדה קושל ,רמשמ תייוולב

 םואתפ ץצ המדאה ךותמ ומכ .תוקרי תצק תונקל ידכ ,(םינפל

 ליחתהו ,וטיגה לש ינמרגה הנוממה ,ןאדרוי רריפמרוטשטפיוהה

 הניסרח-ילכל תונחמ ,ץיבוניבר) דחא ריעצ .םידוהיב תוריל
 .םוקמב וב גרהנ (סווסיאל תורדשב

 הממימ תוחפ ךות וז הדובע-תדאגירב םע וללה תוערואמה לכ

 תדחוימ בל-תמושת שידקהל "טארנטסטלא"ה תא וצליא ,תחא

 םקוה ,הנשהד-שארד 'א םוי ,םוי ותואב דוע .הפועתה-הדשל

 ("ץאזנייא,,) םידבועה תסכימ תקפסאב לופיט םשל דחוימ ןונגנמ

 -ננולוק) תוצובק-ישארו רטיילטכיש ונמתנו ,הפועתה-הדשל

 יאולכ לש םבלל םג הרדח בצמה לש ותוניצרב הרכהה .(רריפ

 הלודג הבוחל בשח ,ופוגב אירב ,רגובמ םדא לכ .םמצע וטיגה

 -הדשב הליל-תדובעל עובשב תודחא םימעפ תוחפל תכלל

 ,תונברה םעטמ תועדוה ומסרופ םירופיכה-םוי ברעב .הפועתה

 לכו ,םירופיכה-םוי תשודק תא החוד הפועתה-הדשב הדובעה יכ

 תקפסא .הדובעל תכלל בייח ,ירדנ לכ לילב לח ורותש ,ידוהי
 -תוגירח אלל לועפל והשכיא הלחה הפועתה-הדשל םידבועה

 ,;רתי
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 הדובע-תורמשמ שולש

 םירטושה עתפל וטשפ (1.10.441) רקובב םירופיכה-םויב
 לא דימ תכלל שי : םחיפב הדוקפו וטיגב םיניינמה לכב םידוהיה

 תרחא ,ןאדרוי לש ותשירד יהוז .םוי תדובעל םג הפועתה-הדש
 הרבע (26.9) רבעש יששה םויב ...וטיגב "שדח ישש םוי" ךרעיי
 תובוחרה ןמ .ליגרתכ אל םעפה ,הנושארה "היצקא"ה וטיגה לע

 לא םידוהי ףלאמ הלעמל ולבוה וטיגה לש ישארה רעשה דילש

 ולעפ "שדח ישש םוי" םילמה ...רזח אל שיא .,יעיבשה טרופה

 רפסמה וטיגה רעש דיל ףסאנ הלק העש ךותו ,ןתלועפ תא

 ריוואה-ליח לש רמשמ תחת וחקלנש ,שיא ףלא -- שרדנה
 .הפועתה-הדשב םוי-תדובעל

 -הדשב הדובעב שדח רדס ליחתה ךליאו הז םירופיכ-םוימ

 עבראו םירשעל םידבוע קפסל בייח וטיגה היה זאמ .הפועתה

 רקוב-תרמשמ םג וגהנוה הלילה-תרמשמ דבלמ : הממיב תועש

 רוא .רתויו רתוי תכרפמ התשענ המצע הדובעה .םוי-תרמשמו

 ,דיפקהלו החגשהב רימחהל תורשפאה תא םינמרגל ןתנ םויה
 .דחא עגר וליפא חוני אלו תדמתמ "העונת'ב אצמיי דבועהש

 םירופיכה-םויב רבכ .הברהב םינוש ויה םויה-תדובעב םיחקפמה
 ילעב הדובע-ילהנמו םינמוא הפועתה-הדשב םידוהיה ושגפ

 .רתוי םילודג םיעשר םג הדימ התואבו ,רתוי ההובג הגרד

 ,השמ ,קחצי ,םהרבא" :"תולאש" לש רטמ ךתינ םידוהיה לע

 שמא םתייה םאה" ;"? ךלש שודקה םוצ םויב תללז רבכ םאה

 עיבשה ברהש העשב ,םכלש תסנכה-תיבב יגיגח חור-בצמב

 ןיד-ךרוע ,חקור התא םאה" ;"? םלועה לכ לע טלתשהל םכתא

 יפב הנּוכש ומכ ,"הנטקה ןיעה" ,דחא ןמוא ..."? ןתשרח וא

 ןיב בבותסה ,הפועתה-הדשב ההובג-אל הגרד לעב ,םידוהיה

 אוה םגו לאמש לעו ןימי לע הכה הכורא רוע-תעוצרבו ,םישנאה
 /*...ו םחל לכאת ךיפא תעזב" :ויפב וקוספ

 ףא חור ףואשלו חונל ןתינ אל ; העז ילחנב ולבט םידבועה

 .םינפב תוריטסו תוכממ האצותכ םד ותתש םיבר .דחא עגרל

 דוע ומצ םיבר ןכש ,בערמו תופייעמ תולשוכ םילגרב ודמע

 -שהו תוללעתהה ,לפתה געלה וביאכה לכל לעמ .לומתא םוימ

 תולעתה תחא ךותמ ! םירופיכה-םויב אקוודו ,ףוגהו שפנה תולפ
 תוללעתה םג םאה ,םלוע לש ונובר" :תעזעזמ הקעז העקב

 /...? ןידה-רזג עור תא וערקי אל ולאכ םימד-תכיפשו

 םינכומ ויה רמשמה ישנאו ,המויסל הדובעה העיגה ףוס ףוס

 הלגתנ םואתפ םלוא ;וטיגה לא הרזח םידוהיה תא ךילוהל
 אלש ורזג םינמרגה :ןיפילחה תריזג -- אוהו ,שדח עגפ

 האבה תרמשמה ישנא ועיפוי םרטב תחא תרמשמ ידבוע ררחשל
 לכ ידבוע אופיא ויה ךליאו םוי ותואמ .שרדנש אלמה רפסמב

 אל םיאבה רפסמ םאו ; האבה תרמשמה ישנאל םיברע תרמשמ

 ראשהל תמדוקה תרמשמה ידבוע לכ וחרכוה ,ותומלשב אלמ היה

 יתש ודבע םישנאש םעפ אל הרק זאמ .םתדובעב ךישמהלו

 לידגהל ואבש ,"םירודיס" וגהנוה ,ףסונב .תופוצר תורמשמ

 הכורא העש הדובעל ולבוה םישנאה .םייוניעהו לבסה תנמ תא

 ןיב הקולחו םינוימ ,תוריפס ,תוקידב רובעל ידכ ,התלחתה ינפל

 םויס םע .תונושה תוינלבקה תורבחה לש (סרטסיימ) םינמואה
 ,יקנעה חטשה יווצק לכב םיצופנה ,םידוהיה וצלאנ הדובעה
 ושענ בושו ,תויאבצ תורושב רדתסהל ,דחא םוקמב ץבקתהל

 םידבועה לכל וקלוח הלא לכ ירחא קר .תוריפסו תוקידב

 תויועט ולפנ דימת :ןטש השעמו .םתבוח יולימ לע םירושאה
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 םייוניעה תשרפו ,שדחמ רדתסהל הדוקפ הנתינ זאו ,תוריפסב

 תוומ דע םיפייעו םיבער ,םיצוצרו םירובש .הלילח תרזוח התיה

 הכורא העש בוש ודמע ,תוביטרבו רוקב תכרפמ הדובע רחאל
 .'! תכלל" : הדוקפה תא עומשל וכזש דע תולשוכה םהילגר לע

 ואיצמה הלילה-תרמשמ ידבוע תא הוולמה רמשמה ישנא
 ויה טוסקלא ירהמ הדיריב :ונימב דחוימ "רודיב" םמצעל

 וצור ,וצור' :תוקעצבו םהיבור תותקב םידוהיה לע םילפנתמ

 וחרכוה השק הדובעו הניש אלל הליל רחאל "! סס--ּוא--ּול ,רהמ

 לעמ רשגה תא תוקד המכ ךות רובעלו דרומב ץורל םיללמואה
 .ןמיינה

 וליחתה רשא דע ,םינמרגה תא עשעש הכ הז "רודיב"
 לא םידוהיה תא איבהל חילציש ןושארה ימ :םהיניב תורחתהל
 םירדתסמ ויה םש .("עשוטאר") היריעה ןינב דיל זוכרה-תדוקנ
 ףסונ ,וז הציר .וטיגה לא "רשי דעצ"'ב םילבומו שדחמ םירפסנו
 ויה תורשעו םהיתוחוכ תיראש תא הצצמ ,הלילה תואלתל

 דחא ידוהי תמ לפנ םינושארה םימיב רבכ .ךרדב םיפלעתמ
 םימיו ,םינמרגה םילייחה תא ודדוע הלא םירקמ .בל"ףקתהמ
 ."םידוהיה לבנרק" םהיפב ארקנש ,הז "םקחשמ''ב וכישמה םיבר

 ינכוש יניעב ךפה אוהו ,םויל םוימ הרבג הפועתה-הדש תמיא
 תאז לכב ךא ,םהיתומצע דשל תא תקנויה תצלפמל וטיגה
 יכ ,הנומא ךותמ הפועתה-הדשב הדובעל םידוהי ינומה ובדנתה
 הדובעל ומוק ,םידוהי" האירקה .וז הדובעב םייולת םהייח
 תולילב םיקפדתמ ויהש ,וטיגה ירטוש יפמ "! הפועתה-הדשב
 האירקכ םהינזאב תעמשנ התיה ,םיתבה תונולח לע ויתסה
 -ועמו םיפייע םידוהיו '! ארובה תדובעל ומוק ,םידוהי" : העודיה
 לע םיאשונו ריווא-גזמ לכב םיצר ,"תויראכ םירבגתמ' ויה םינ
 ילוא : םבלב הווקתו הפועתה-הדש לש דבכה לועה תא םבג
 הפוקתה תא םולשב רובעל וז ךרפ-תדובע םהל דומעת םנמא
 ..!ילוא ,השקה

 השולק הבורע

 ,וטיגב תלבוקמ התיהש ,העדב תוקיפס ולטוה הרהמ דע
 וטיגה םויקל הבורע םושמ הב שי הפועתה-הדשב הדובעה יכ
 עובש רבע אל .הנכס תעשב טרפב דיחיה לש וייחלו ללכב
 האלמה הסכימב ,הפועתה-הדשל תכלל םינומה ולחהש םויהמ
 -אלס לש תובוחר רפסמב "היצקא'ה האב הנהו ,יתפומ רדסבו
 םינומה ופסאנ רשאכ ,צ"החא 3 העשב .(26.9.41) הנשיח הקדוב
 ףקוה ,הפועתה-הדשב הלילה-תרמשמל תכלל ידכ ,זוכרה םוקמב
 --- םידליו םישנ ,םינקז רקיעב -- םישנא תואמו וטיגה לש הז קלח
 ,םלוכ ודמשוה םש ,בורקה יעישתה טרופה לא ולבוהו ואצוה
 םעטמ ןייממה ינפל ןהידלי םע עשי-תורסח ודמע תובר םישנ
 ךלה ,הלאה םידליה יבא ,ילעב" :ןהיפב םינונחתו ופאטשיגה
 ןהילע וטיבה םינמרגה "...הפועתה-הדשב הדובעל וישכע הז
 -תפוניט ידעלבו ךיידעלב" :התיה ןייממה לש ותבושתו ,געלב
 תרחמל "'! הלאמש ,ותדובעל רתוי רסמתהל ךלעב לכוי םידליה
 תא םהמ קלח ואצמ אל ,הפועתה-הדשמ םידוהיה בושב ,רקובב
 .םייחב םהיתוחפשמ

 ייהיצקא"ה תעב (4.10.41) םימי 9 רובעכ הנשנ השעמ ותוא
 רפסמו ,תאז לכב הכשמנ הפועתה-הדשל הכילהה .ןטקה וטיגב
 ידכ .םינפבמ ץחל לכ ילב אלמתמ היה תרמשמ לכל םידבועה
 תרשאמה הקתפה ,"לטעצטכיש"ה תא ידוחיה גיצנה ידימ לבקל
 םיעגפה לָכל םינכומ ויה ,תרמשמב דבועה תופתתשה תא

 אטיל תודהי

 -דרשמ קליח רבוטקוא עצמאב .הפועתה"-הדש לש תויונערופהו
 ,םינבל דב-יטרס הפועתה-הדש לש םיידימתה םידבועל הדובעה
 םידוהיה יניעב התלע םיטרסה תובישח .תדחוימ תבותכ יאשונ

 היה דחא לכ .הפועתה-הדש תלהנה ידי-לע ומתחוהש רחאל

 םיש ילב ,ולש העובקה תרמשמה לע הלילח גלדי אלש ,דרח

 ודימתה םישושתו םינקז םג ;השקה ריוואה-גזמלו בערל בל
 ויה םישישיו תושק תולחמב םילוח .הדובעל תכלל םיצמאמב

 רלעצ םירענ בורל) "םיכאלמ' םהיעצמא תיראשב םירכוש

 םש לע רושאה תא ולבקיש יאנתב ,םמוקמב דובעל (םיר
 הברמה לכו ,תורקי םינבאכ תורמשנ ויה תואקתפה .םהירכוש
 .הרצ םויב ול הנדומעת יכ ,ובלב ךרבתמ היה ןפסאל

 רבוטקואב 28-ב "הלודגה היצקאה' םוי ,ארונה םויה אבשכ

 לכ ,שרגמה לא ואב הפועתה-הדש לש םידבוע יפלאו ,1
 םהמ םיבר ואצוה -- ודיב תואקתפהו ועורז לע טרסהו דחא
 ורזחש םישנא לש בר רפסמ היה םיאצּומה ןיב .היצקאה םע
 תורמשמ יתשב הדובע רחאל הפועתה-הדשמ רקוב ותואב
 רשפא-יא 'היצקא"ה םוי ברעב וטיגב הכובמה בקע) תופוצר
 ובכוע םויה-תרמשמ ישנאו ,הלילה-תרמשמל םישנא סייגל היה
 םיבוטרה םהידגבב םישובל םתויהב דוע .(הלילה-תדובעל םג
 שרגמה לא וזפחנ ,שאר דעו לגר ףכמ טלמב "םיחייוטמ"הו
 ךא .ןוימה תעשב םהילע ןגהל ידכ ,םהיתוחפשמ"ינבל ףרטצהל
 םע דחי ,םיפלאו תואמ :םמצע םהל םג הדמע אל םתוכז
 .'היצקא"ה םע וכלה ,םהיתוחפשמ

 לכ םע וכישמה הפועתה"הדשל םידבועה תקפסהל םיגאודה
 ידי-לע דסחל ונודנש ,"םירשואמ'הש העשב .םתכאלמב הזו
 "בוטה דצ"ב םיפופצ ודמע דוע ,ופאטשיגה שיא "ןייממ"ה
 לא םישנא ריבעהלו ןיימל ףיסומ אוה דציכ םהיניעב וארו
 תואקתפל בל םישל ילב ,"טבשל םינודנה" לש "ערה דצה"
 םידבוע סייגל וליחתה רבכ המצע העש התואב -- תוטשומה
 וז העשב םגו ; האבה הלילה-תרמשמל ''דסחל םינודנה' ברקמ
 הפועתה-הדשב הדובעה קר יכ ,זמרה תא עימשהל וחכש אל
 ,םיממותשמו םיהות םישנאה םידמוע דועב .העושיה רוקמ איה
 לע יקסבולזוק (רטסיימכַאו) ינמרגה הרטשמה-ןיצק בצייתה
 :להקה לא הנפ םידוהיה תבוט תא שרוד לש המינבו ונחלוש
 לכה -- אל םא ;רדסבו קוידב הפועתה-הדש לא וכל ,וכל"
 ."! דובא

 הלילה-תדובעל םעפה האצי הישנא רפסמב תמצמוצמ תרמשמ
 -ינב תא ודביא םיכלוהה לש לודג קלח .הפועתה-הדשל
 ילתכ ןיב םוקמ םהל אוצמל ולכי אלו "היצקא"ב םהיתוחפשמ
 ריוואה-ליח ילייח .רפסמה לדג אל תרחמל םג .םיקירה םהיתב
 םועזה רפסמה לע םגוהמת תא ועיבה ,םידבועה תא לבקל ואבש
 לבקל םילוכי םתא רהה ירוחאמ םש" .תרמשמה ישנא לש
 וזמרב ,רעשה רמשממ ידוהי רטוש םהל הנע ,"'האלמ תרמשמ
 לש םבאכו םרעצ ;הדמשהה םוקמ -- תיעישתה הדוצמה דצל
 דבוא היה ייטארנטסטלא''ה םג .אושנ ילבל ויה וטיגה ינכוש
 יאדכה :תורירמ ךות הז תא הז ולאש בוחרב םישנא .תוצע
 ? הפועתה-הדשל תכלל ףיסוהלו "תוטתשה"ל

 ,הלודגה "היצקא"ה רחאל יעיברה םויה ,םיירהצב תבשה םויב
 ,ופאטשיגה םעטמ וטיגה לע הנוממה "טארנטסטלא"ב עיפוה
 ןואכיד לש חור הררתשה וטיגב יכ ול עדוגש ריהצהו ,ןאדרוי
 םידוהיה ולכוי האלהו םויהמ ; ליגרה לולסמה ןמ וטס םייחהו
 הדיפקבו קוידב ואלמיש שרופמ יאנתב לבא ,וטיגב טקשב תויחל



 הנבוק וטיצג

 ותוא הנשיי תרחא ,הפועתה-הדשב דחוימבו הדובעה תבוח תא
 הפועתה-הדש תיינבב םידבועה ; םידחא םימי ינפל היהש השעמ

 ןובשח לע "טארנטסטלא"ה ידיל רסמ אוה .הדובע-רכש ולבקי

 .םיקראמ 10,000 לש םוכס הדובעה-רכש

 וקבדוהש תולודג תועדומב המסרופ ןאדרוי לש "ותרהצה"
 .ןאדרוי לש ויתוחטבהב ןומא ונתנ םיטעמ .וטיגה תובוחרב
 לאכ וירבדב הנתיה ןאדרויש "יאנת"ל סחייתה "טארנטסטלא"ה

 אופיא רמג אוה .וטיגה לש ומויק לכל דאמ דע רומח םויא

 -ירד רחא רשפאה לככ אלמל ידכ ,םיעצמאה לכב טוקנל רמוא

 ,"טארנטסטלא"ה לש ןונגנמה לכ .הפועתה-הדש תלהנה תוש

 -קפמ ונומ .בצמה תרמוח לע ודמע ,הרטשמהו הדובעה-דרשמ

 ינדפק ןפואב חקפל הדובעה-דרשמ םעטמ םירקבמו םיח

 לש תושדח תומישר וכרענ .הדובעה תבוח יולימ לע רתויב

 ודמשוה םהבש םילועמהש רחאל ,וטיגב וראשנש ,םידבוע
 .הפועתה-הדש לש רטשמ םקוה וטיגב .הלודגה "היצקא"ב

 הפועתה-הדש לש רטשמה

 קפסל לכויש ידכ ,םינוש םיעצמאב טקנ ידוהיה הדובעה-דרשמ

 רפסמ םג .הפועתה-הדשל שורדה םידבועה רפסמ תא םוי לכב
 םירבג לע הלח הדובעה תבוח .וז הדובעל ופרוצ םישנ לש בר

 השעמל *.45 דע 17 ליגב -- םישנ לעו ,הנש 55 דע 16 ליגמ

 םיפיסומ ויה םידלי :הדובעה ליגב ויה אלש םיבר דובעל וכלה

 תורושל סנכיהל תוכזל ידכ ,םיתיחפמ ויה םינקזו םליג לע
 ליגב שיא לכל הדובע-יסיטרכ וגהנוה תרוקיב יכרצל .םידבועה

 -לע הלהונש ,היסיטרכ תמייק התיה הדובעה-דרשמבו ,הדובעה

 חוקיפה .תוטמתשה לש הרקמ לכ קודבל ידכ ,םיבר םידיקפ ידי

 תרטשמ ידיב היה הפועתה-הדשב הדובעה יבייח לע רישיה
 םיחקפמ ,תוצובק ילהנמ ,תורמשמדישאר לש המלש הרושו וטיגה

 הדובעמ םיטמתשמה לע .הדובעה-דרשמ םעטמ םירחא םידיקפו

 רשא ,רסאמ היה רתויב ליגרה שנועה .םינוש םישנוע ולטוה
 רחאלו ,ימינפ טפשמ-תיב ידידלע הנושארה הפוקתב עבקנ וכרוא
 רוצע היה ןיירבעה .הדובעה-יחקפמ ידיב לופיטה היה ןכמ
 תיוולב אבומ היה רקובב ,הלילה ךשמב וטיגה לש רהוסה-תיבב
 לבומ היה םשמו ,וטיגה רעש לא תידוהיה הרטשמה לש רמשמ
 םירטושה ידיל בוש רסמנ הדובעה ןמ ובושב .הפועתה-הדש לא

 ימי םות דע רהוסה-תיבל ותוא םיריזחמ ויה הלאו ,םידוהיה
 ,"םיעשופ"ה ינפל תאשל וגהנ םייוסמ ןמז ךשמב .ושנוע
 ונחנא'' : שידיאב ,תבותכ םע הלודג הזרכ ,רעשה לא םילבומה

 ולחהשכ ,ןמז רחאל ."הפועתה-הדשב הדובעל ונכלה אל ,םיקירע

 אטילל ץוחמ וא הנבוק תביבסב הדובעל םישנא עובתל םינמרגה
 םינושארה ןיב "םיעשופ"ה ויה ,(דועו הינוטסא ,הגיר ,ןאדייק)

 -סנש הלא ויה "'רות"'ב םהירחאו ,םיקחורמה תומוקמל וחלשנש

 .הרטשמהו וטיגה תוגיהנמ םע םעפדיא וכסכת

 היה ,הפועתה-הדשל תכלל םישנאה תא עינהש ,םימרוגה דחא

 .הידבועל הקליח הפועתה-הדש תלהנה רשא ,ןוזמה תפסות

 לפת היהש ,קרמ םידבועל תקלחמ הלהנהה התיה ןושארה ןמזב

 הדובעה-דרשמ לש םיסייגמה ךא .("קינשוי" ול וארק םידוהיה)

 םיקלחמ ויה ןמזל ןמזמ .רפתשי קרמחש החטבהב םידדועמ ויה
 שיא .המודכו סוסדרשב ,הביר ,רכוס ,םחל :םישבי םיכרצמ םג

 הלגתנשכ .תונמה הנקלוחת תרמשמ וזיאבו םוי הזיאב עדי אל

 .ןיול לאפר לש ורמאמ תא הז רפסב האר םישנה סויג לָע *
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 העומש םיציפמ הדובעה-דרשמ יחילש ויה ,םישנאה סויגב ישוק
 םיקודבה םיעצמאה דחא היה הז רבד ; תונמ וקלחי םעפהש
 םינמרגה ולחה ןמז רובעכ .הדובעל םיבערה םינומהה תא ךושמל

 םתוא קלחמ היה אוהו ,הדובעה-דרשמל םיכרצמה תא רוסמל
 לש המלש הטיש זא גיהנה הדובעה-דרשמ .ויניע תואר יפל
 .הדובעה ןמ וטמתשה אלש הלא -- םינייטצמל "תונמ תפסות"
 ,הפועתה-הדשמ םבושב ,םהל םיקלחמ ויה םייוסמ ןמז ךשמב

 םינוש תוקרי ,המדא-יחופת םג .םחל םרג 100 םג ןכ-ירחאו קרמ
 .םידבועל "תוימרפ"יכ ונתינ הקסה-יצע ןכו

 ךושמל ידכ ,איהש "תפסות" לכ הדובעה-דרשמ לצינ המכ דע

 תישארב ,א ימימ דחאב .תחא הדבוע דיעת ,םישנאה תא

 שפוח םוי היח הרקמבש ,קזחה רוקה ישדוחב ,1942 תנש
 -ועבצ תועדומ רקובה תועשב וקבדוה ,הפועתה-הדש ידבועל

 12 חעשב .תובושחו תובוט תושדחל וכח ,םידוהי" : תולודג תוינ
 ,וטיגה לע הטלתשה הבר תונרקס "!תדחוימ העדוה אובת
 לבקל ("טארנטסטלא"ה תיב) "טטימוק"ה לא וצר םישנאו

 תא ןוכנ לא ועדי אל "טארנטסטלא"ה ישנא םג לבא ; תועידי

 ,העדוה 12 העשב המסרופ תועש לש היפצ רחאל .רבדה רשפ
 וליחתי םיינקיידהו םיידימתה הפועתה-הדש ידבועל יכ הרשיבש
 גהנ הלודגה "היצקא"ה ירחא .הקסהל םיצע תצק בורקב קלחל

 שיא לכל םילבור 5 םלשל עודי ןמז ךשמב הדובעה-דרשמ
 בערה יאנתב םלוא ,הפועתה-הדשב תרמשמ לכ דעב השאו

 הכישמ ידכ הז "רכש"ב היה אל וטיגב וררשש ברה רקויהו
 .הדובעל

 -- םידבועה לש שורדה רפסמה "תבכרה"ל םיכרדה תחא

 "רגה םע דחי םירפוס ויהש ,םידוהיה םירטושה .הריפסה התיה

 ךרוצה תעב ומכחתה ,רעשה ךרד תרמשמל םיאצויה תא םינמ
 ןויכמ .שרדנה רפסמל םיאתיש ךכ םיאצויה רפסמ "ןוקית"ב

 ,םישנה רפסממ הברהב לודג תויהל ךירצ היה םירבגה רפסמש
 .םירבג םוקמב וסנכוהש םישנב תרמשמה תא םילשהל ומכחתה

 ינומהל תורשפאה םעפ אל הנתינ םירפסמה "ןוקית" תרזעב

 םידוהיה םירטושה ויה םעפ אל .התיבה בושלו ררחתשהל םישנא

 .הפועתה-הדשב תרמשמ"תדובעל םיאצויו םמצעב םיבדנתמ םג
 םישרדנה תסכימשכ ,עובשב 'א ימיב דוחיב תאז ושע םה

 -דרשמ ידי-לע וחלשנ הלא םימיב .הלודג התיה אל הדובעל
 ,תוינוריע תודאגירבמ םישנא םג הפועתה-הדשל הדובעה

 עובשה עצמאבו ;רתוי םילקו רתוי םיבוט ויה םתדובעדיאנתש

 .הדובעה-דרשמ ידיקפ ןיבמ םג הדובע םויל םימעפל םיסייגמ ויה

 -הדש לש םיעובקה םידבועל םיתעל ןתינ הלא םיפוליח ידידלע

 .ישפנ קופיס םגו השקה םתדובעמ החונמ םוי הפועתה
 ךא .דאמ דע השקו המויא התיה הפועתה-הדשב הדובעה

 לש תופוכתה םהיתורהזא תא עגרל ףא וחכש אל םידוהיה

 הדובע-םוקמב היולת וטיגה לש ומויק תוכז לכש ,םינמרגה

 הבשחנ ,תכרפמה הדובעה לע ,הבטה וא ,והשלכ לומגתכ ...הז

 םימיב רבכ ,םגמאו .הדאגירבל הרבעה וטיגה ישנא יניעב
 "טארנטסטלא"ה חיטבה הפועתה-הדשל סויגה לש םינושארה

 הדובעל ,רחא םוקמל דחא לכ רבעוי רצק ןמז רחאל יכ ,תושרופמ
 תודאגירבמ םידבועה וחלשיי הפועתה-הדשלו ,רתוי הלקו החונ

 ומייקתי םידבועה יפוליחו ,ןויוושה ןורקע רמשיי ךכו ; תורחא
 ןתונ היה ,קדוצ ותויה דבלמ ,הזכ רדס .תועיבקבו תודימתב
 םלוא .דחאכ תירסומ הניחבמו תירמח הניחבמ קופיס םידבועל

 תומילשב עצבל ,עודיכ ,ןתינ אל ןויוושהו רשויה תונורקע תא
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 תוביאכמו תומוגע תואצות ויה הז רבדל .וטיגב אל ןכש-לכו

 .וטיגה ייחב

 לע םיישק ומרענ "טארנטסטלא"'ה דילש הדובעה-דרשמ ינפב

 םיריעצ םירבג ינומה .הפועתה-הדשל םידבוע סויגב םיישק

 וטיגב היה ברו ,ינמרגה שוביכל םינושארה םימיב רבכ וחצרנ

 לטומ ולא םישנ לע .םינטקה םימותיהו תוריעצה תונמלאה רפסמ

 חרכהה ןמ אופיא היהו ,םלכלכלו ןהידליב לפטל לועה היה

 גישהל חונ היה םהבש ,םישק-אל הדובע-תומוקמל ןתוא חולשל

 םילבגומו םיכנ ,םישושתו םינקז םג וטיגב ויה .ןתיבדינבל ןוזמ

 לא חולשל ולכי אל יאדווב הלא תאו ,הדובעדרשוכב םירחא

 סויגהמ רוטפל ןוכנל "טארנטסטלא"ה האר םימיל .הפועתה-הדש

 -חמה תוצובקל וכייתשהש תוריעצו םיריעצ םג הפועתה-הדשל
 -וקמל ואציש תודאגירבל ףרטצהל היה םהידיקפתמ דחא .תרת

 ףסונ .דועו קשנ-ילכ םשמ "בוחסל" ידכ ,םימייוסמ הדובע-תומ

 הדובעה ןמ וקמחתהש ,םיטעמ-אל םישנא וטיגב ואצמנ הלא לכל

 .תונוש תולובחתב הפועתה-הדשב

 היסומלרדנאה ,ףרה ילב וטיגה לע ותחינש םינמרגה תוריזג

 הלודגה הקוצמה ,תוילגההו תויצקאה ימיב תררתשמ התיהש
 םישנא ולעו וצצ הבש הריווא ורצי הלא לכ -- תורצה ראשו
 וטיגב תודמע םג וספתש ,תיתרבח תעמשמ ירסחו ךרע-יתוחפ
 ירדס לעו הפועתה-הדשל סויגב םישועה לע טעמ-אל ועיפשהו

 םינמרגל וברקתה ףא םידחא םינקתפרה .ללכב הדובעה תקולח

 םינוממה לעו "טארנטסטלא"ה לע ץוחלל ובריה םתרזעבו

 ראשו תוינונקהו תומילאה תכמ תטשפתמ הלחה וטיגב .ומעטמ
 םידבועה "וניירוש"ו "ורצבתה" תונוש םיכרדב .היצקטורפ ינימ
 הפועתה-הדשל סויגב ועבקנש םיפיה תונורקעהו ,תודאגירבב
 וב םויל םייניע-ןוילכב םיפצמ םיבר ויה אושל .וגומנו וכלה
 ,רחא םוקמל וחלשייו הפועתה-הדשמ ,רצק ןמזל ּולו ,וררחושי
 תצקב דייטצהל תורשפא םג שיו רתוי הלק הדובעה םש רשא
 לא םיצר"םיצא ויה םידבועה .החפשמה"ינב ליבשב ןוזמ
 -שמו הדובעה תקולח לע םינוממה ינפב םיננחתמ ,"טטימוק''ה

 ,םהיתוחטבה תא םהל םיריכזמ ,םנופצמ תא ררועל םילדת

 הלאה םיצמאמה לכ ךא ;םתובייחתהב דומעל םהמ םישרודו
 היה לוכי אל הז ישפנ בצמב .תואצות אלל ,ללכ ךרדב ,ויה

 םמצע םינוממה לש םילודגה םיישקה לע ותעד תתל ןכסמה
 ללכב םצמוצמה רפסמה תא ןובשחב איבהלו ,הדובעה תקולחב

 שיאה וליאכ חכש ושפנ-תורצב .וטיגב הדובעה-תוחוכ לש

 דגנל .תואלתהו םיעגפה לכב םימשאה ,םינמרגה תא וליפא
 תורירמ תא ךפש םהילעו ,וינוממו "טטימוק"ה קר ודמע ויניע
 תוינצקועו תונונש תורמאב עיבמ היה ושואיו ותבזכא תא .ובל
 קוהיפ איצוהל לק רתוי" ,"ךלזמ אל") וטיגב תוכלהמ ויהש
 -ישב ןכו *,(המודכו ,"הבוט 'הלעיימ לבקל רשאמ תמ יפמ
 רעד" רישה לש הז עטק ןוגכ ,דחוימב ורבוחש םיר
 : "קישטמָארדַארעַא

 ,ןייג ןעמ זומ ץאלפגולפ ןפיוא
 .ןיילא ךַאד ריא טייטשראפ

 -- טדערעג רעבָא סאד זיא ןעוו

 .טעטימָאק ןיא טינ טייז ריא ןעוו

 ינמרג תנייצמ 'הלעי' הלמה התיה וטיגה לש רולקלופה ןושלב *

 הז יוניכ קיבדהל ולחה ןמזה תצורמב ךא .הדובעה לע חיגשמה

 תודסומב םידבועה םידיקפ ןוגכ ,וטיגב הררשה ילעבל םג

 ,המודכו ,תודאגירבד-ישאר ,הדובעה"דרשמב ,"טארנטסטלא"ה

 אטיל תודהי

 : תירבעל םוגרתבו
 ,הפועתה-הדש לא תכלל םיבייח

 .הפורת לכ ןיא הזל
 -- םירבדה םירומא המב םלוא
 .םירשק טטימוקה םע ךל ןיאשכ

 וקתור וליאכ הפועתה-הדשב םידבועהש ,בצמ רצונ טא טא

 "תומוקמל סנכהל םלזמ םהל קחישש הלא ,םתמועלו ,הז םוקמל

 ונתנ אלו הלא תומוקמל םמצע תא "וקתיר" רתוי םיחונ הדובע

 תופוכת השענ הז רבד .םהלש תודאגירבב םירחאל לגר-תסירד

 ויהש םיפיקתה ראשו םינוממה לש תיאשחה םתמכסהבו םתעידיב

 -וקה" וא) תודאגירבה ישנא .םמצעל תלעות הז רדסמ םיקיפמ

 תרוק תחת םבורב םידבוע ויה (ןומהה יפב ,"תונמשה תודנאמ

 תושעל" תורשפא םג םהל התיהו ,םיישונא רתוי םיאנתב ,גג

 םישנא ויה "םבּוט"מ קלח .וטיגל האיבהלו ןוזמ לש "הליבח

 ךכו ,םדיצל ודמעש םיפיקתה רתילו 'תולעי"'ל םיקינעמ הלא

 דבועה היה ןמזה ותואבו ...תידדה האנה תבוט לש בצמ םקרנ
 ובושבו ,"ולש" הדובעה םוקמב ופוג תא ךרפמ הפועתה-הדשב

 ישנא ,"םירשואמ"ה תותלד לע קפוד היה רובשו ץוצר םשמ

 המדא-יחופת תצק וא םחל-תסורפ םלצא לבקל ידכ ,תודאגירבה

 ןעמל ,ותושרב ראשנ דועש ךרע לעב רחא ץפח וא דגב תרומת
 "השודקה ותבוח" תא אלמלו הבורקח תרמשמה לא רהמל לכוי

 -תהה-וקב לעופ הדובעה-דרשמ" ...ומויקו וטיגה תרימש םשל

 הדעווה (30.5.42 םוימ) הלש ח"ודב העבק -- "לקה תודגנ
 םשל רקיעב "טארנטסטלא"ה ידי-לע התנמתנש ,תיטסיטטסה

 .הפועתה-הדש ליבשב םידבועה-סויג ירדס לע החגשה

 ,תודמעמ לש רטשמ ןיעמל וטיגה תא איבה הפועתה-הדש

 ,בולעה והארמבו דוריה ובצמב וב דבועה לא .םידוריו םיסחוימ

 ועירתהש הלאכ ויה .הגרד-תוחנ רוצי לאכ סחייתהל וליחתה

 תירסומה הלקתה לעו רבדבש הנכסה לע וטיגה יגיהנמ ינפב

 ודימעה םינוש םיריכזתב ; הז םיניינעדבצמב הכורכה ,הלודגה

 ךרוצה לעו וטיגה יבשותל השענה עוושמה לוועה לע םתוא
 הרוצב התקולחו הדובעה רודיס ירהש ,םייונישבו םינוקיתב
 .םמצע םידוהיה ידיב ירמגל טעמכ םינותנ ויה רתוי תקדוצ
 ;ךכ לע םתעד תא תתל וצר אל הז רודיסב םישועה םלוא

 םהירבחמו ,םיריכזתה לא םיסחייתמ ויה הסג תויניצבו געלב

 לש רטשמ .םתפצוח לע םהל יוארה "לומג"ל םייופצ ויה
 וטלתשה ("ןימאטיו") היצקטורפ לש הטישו םינומלשו דחוש

 םילבוסה רתי םמיע דחיו ,הפועתה-הדש ידבוע .וטיגה ךותב
 וזעה אלו בצמה יוניש לש תורשפאב ןימאהל ולדח ,םינענהו
 לע ןנואתהל םג ולדח שואי ירודחו תוצע-ידבוא ; שאר םירהל

 לומ םינוא-ירסחו עשי-ילדח םמצע ואר םיבר :םלרוג רמ
 .וטיגב םילודגה "תולעי"הו םיפיקתה

 :ודמעמ עור תא אכדנה הנית רמה ושואיב

 ,םָאל ןוא ןיוש ךיא ןיב םורק
 .םָארדַארעא ןופ ךַאי םעד פעלש ךיא

 ,ןעוו ראפ סָאוו ראפ טינ ךימ טגערפ

 ,ןעז טינ ךימ ריא טנָאק סעדאגירב ןיא

 -- ןימאטיוו-(עיצקעטַארפ)עפ רעד טלעפ רימ לייוו

 ...ןיהַא טינ ןוא רעהא טינ זיא

 ,טעטימַאק ןיא קעווא ךיא ייג ןאד
 - טעב ךיא ןוא ןרָאוו ןוא ןייוו ךיא
 .ןייג (טסערא) עלקַאבאד ןיא רימ טסייה ןעמ זיב
 ! ןייצ יד ןשיווצ גנוצ םעד ןיוש ךיא טלאה



 הנבוק וטיג

 : תירבעל םוגרתבו

 ,הפועתה-הדש לועב ינא אשונ

 ,.הפורע-הלגע אוה ינא

 ,ינוארת אל הדאגירבב

 -- ינולאשת לא המלו חמ לע

 ,הפ-ןימאטיווה יל רסח ןה

 .השהו ידגה ,ןברקה אוה ינא ךכו

 ,דעווה-תיב לא ימעפ זא םישא

 - דערב ריהזמו ןנחתמ ,ינא הכוב

 .רצעמה לא יתוא םיכילומש דע

 ! רצב יל םישא רבכ יתפשל ןסר

 םתלועפ ביצעמ ןפואב הטלב וטיגה לש המויאה הריוואב

 האושה יגפל רשא ,ןופצמו רסומ ירסח םיסופיט לש תדספנה

 לש הנועמה ףוגה לע .תגקותמה הרבחב םמוקמ ללכ עדונ אל

 םסרא תא וכסמש ,הנעלו שאר-יבשעכ הלא םיסופיט וחמצ םעה

 יבייואו םירז םיאנוש ידי-לע אליממ םילערומה וטיגה ייחל

 ,"טארנטסטלא"ה ירבח תא םעפ ולאש רשאכ .ישונאה ןימה

 םיסופיט ידיב םג וטיגה ייח ורסמנ המל ,םתעדב םיבשוימה
 םאה" :בקונ באכבו רעצב םהמ דחא הנע ,הלא םיקפקופמ
 הביצעמ הדבוע לבא "+ המוקע לגר לע הרשי לענ ליענהל רשפא

 תא הברהב הבציעש איה וז "המוקע לענ" אקווד יכ ,איה

 לש לפאה לצה תא הליטהש איהו ,וטיגב הרבחה לש התימדת
 .הדובעה-תקולח

 םסדו עזי

 דע םיידוהיה תודסומה לש םחוקיפב אצמנ וטיגב בשות לכ

 ץוחמש הדובעה-תוצובק ליבשב .וטיגה רעש ךרד ותאצ עגר

 הרטשמהו ,םישנאה תא סייגמו רחוב הדובעה-דרשמ היה ,וטיגל
 םירבוע ויה ןאכ .וטיגח רעש דע םתוא הליבומ התיה תידוהיה
 םתוא םיכילומ ויהש ,םיאטילו םינמרג לש ןיוזמ רמשמ תושרל

 לש םחוקיפב ודבעו םיוולמה ידיב ורמשנ םש ,הדובעה תומוקמל
 התיה הנממ הרזחו תונטקה תוצובקה לש הדובעל ךרדה .םינמרג
 םתוא ויה דימת טעמכ .תושיגנ ילבו םולשב ללכ ךרדב תרבוע

 ויה הקוחר ךרדב .םהילא לגתסהל ודמל םידוהיהו ,םיוולמה

 -יפשמ ויה ןכדומכ ; חונל םידוהיל םימעפל םישרמ רמשמה-ישנא

 םידבועה .רתוי החונו השבי ךרדב םוכילויש ,םהילע םיע
 ,לשמל ,(וטיגהמ םיקוחר ,הנבוק ירברפ) ןומינאפבו ץנאשב
 לש החונהו תידדצה ךרדב "םיאטילה םינזיטרפה" ידי-לע ולבוה

 לבור יצח -- 1941 ויתסב) םייוסמ םולשת דעבו ,ןמיינה ףוח
 תרומת ; חונל םימעפ םישרמו םכרדב םיטיאמ ויה (תלוגלוגל

 בנגתה ידוהיש העשב ,ןיע םימילעמ םג ויה תדחוימ תפסות
 .ןוזמ-יכרצמ תונקל ידכ יאטיל תיבל ךרדב

 ,תולודגה תוצובקה לש הדובעל ךרדה התיה ירמגל הנוש

 ,הכוראה היפצה דבלמ .הפועתה-הדשל םיכלוהה לש דוחיבו
 ויה ,רהה דרומב הצירל "ןובריד"ה ,םיילמרופ םירודיסו תוקידב

 דעצמה יכרד .הקספה ילבו תיאבצ הרוצב םירוטב דועצל םיכירצ
 -הדשב בצמה היה רמו ער .ןתונשל ןתינ אלו תועובק ויה

 ,םיבר םירטמוליקב ךראתמ דעצמה היה םש ,ומצע הפועתה
 וצלאנ הכורא העש .ןוטיבה-ילולסמ לע תכלל היה רוסאש ינפמ
 ויתסה ימיב .טיט לש לודג חטשב םכרד תא תושעל םידוהיה

 תא םש ריאשה דחא אלו ,קומע ץובב תועקוש םיילגרה ויה

 ,תחא םעפ .ףחי אוהשכ הכילהב ךישמהל ץלאנו ויפגמ וא וילענ
 ,רקובה-תרמשמ הפועתה-הדשל העיגה ,רקוב תונפל 3 העשב
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 זע םשגו הרעס-ליל היה .ולא תורוש בתוכ םג ףתתשה הבש

 : םישנ לש תודירחמ הרזע-תואירק ונינזאל ועיגה עתפל .ךתינ

 שפורמה חטשב םישנ לש המלש הצובק העקש הלילה תלפאב

 חושקה םבל תא םג העזעז םישגה תללי .םשמ ץ?חיהל ולכי אלו

 היה ךירצ" : הקעצב ץרפ םהמ דחאו ,םינמרגה רמשמה"ישנא לש
 םינעתמ םתדוקפבש הלא ,םילוונמה לש םהישאר תא ףורעל

 ."'! הזכ ארונ ריווא-גזמב םישנא

 .השק התשענו הפועתה-הדשב הדובעה הכלה ןמזה תצורמב

 ויה טלמ ינועט תונורק .תונוכמה בצק תא קיבדהל םיכירצ

 תאשלו דימ םקרפל םיכירצ ויה םידוהיהו ,קספה ילב םיעיגמ

 לא ץואלו ,הכורא ךרד םימעפל ,טלמה יקש תא םבג לע

 ,ןוטיב-ילברעמ דיל ,לוח תריפחב השק ודבע םידוהיה .םינסחמה

 תחא .תורחא ךרפ-תודובע ינימ לכבו לזרב-יליטמ תאישגב

 תוכורא תועש .תולעת תריפח התיה רתויב תוכרפמה תודובעה

 -פה אלל םידבועו ץובו טיט תולעתב םהילגר לע םידמוע ויה

 תוטפורמ םיילענ םילוענ ויה םיבר .םישוכמבו םירדעמב הקס

 האר ,1941 רבמצד שדוחב ,דחא םוי .םילק םידגב םישובלו

 לע יולתה םוחדמה יכ ,הדובעה תליחת ינפל ולא תורוש בתוכ

 הליחתה םיעגר המכ רחאל .םוח 35 הארה םידרשמה דחא תלד
 95 םוחדמה הארה הדובעה םויס םעו הרק תינופצ חור תבשונ
 הלעתב הקספה ילב שיא 80 ודבע וללה תועשה לכ ךשמב .רוק

 דע חרק תוסוכמ םהילגר ויה הלעתה ןמ םתאצב .םימ האלמ

 לכ לע :1942 ףרוח אוב םע בצמה היה רתוי ארונ .םיכרבה

 תואמו ,םיאופק םהירבאש םישנא םישגופ ויה לעשו דעצ
 .םומ-ילעבו םיכנ וכפה םישנא

 -תתשה ישגר וליגש ,םינמרג רמשמ-ישנאו הדובע-יחקפמ ויה

 וא םחל-תסורפ םג יאשחב וטישוהש ויה .םידוהיה בצמב תופ

 הלא ךא .דודיע-תלימ םג םיעימשמ ויה םימעפלו ,קרמ תצק

 יאנוש ,םירומג םיעשר ויה םבור ;ללכה ןמ םיאצוי ,םיטעמ ויה

 קלח ומכ ויה לוגרפ וא הבע הלֶא .םירזכא םיטסידסו לארשי

 תולפשה ,תוכמ תוּולמ ויה הדובעב "םהיתוארוה" ; םהידממ
 -נחמ לש הלטציאב םיפטעתמ ויחש םיחקפמ ויה .תויוללעתהו

 עבטה" תא תונשל דיקפתה תא םמצע לע ולטנ םהו םיכ
 -ירצ ויה "םהידוהי" :םיאטרופסל םתוא ךופהלו "ידוהיה

 רוקה ימיב םג הלעמו םהינתממ םימוריע םהשכ דובעל םיכ

 תא דימ יניע תואור ,םורעה ףוגב יתעוצרב ערוז ינאשכ" .זעה
 ץצולתמ םהמ דחא היה -- "...תראפתל חרופ הדשה :ילמע ירפ

 ידוהיה הדובעה-דרשמ הנפ וטיגב ורפיסש יפכ .ירזכא םזידס ךות

 -קפמ לע ועיפשיש ,תושקבב הפועתה-הדש ילחנמ לא םעפ אל

 -דרשמ .תוכמה תא דוחיבו תוללעתהה ישעמ תא קיספחל םהיח

 םלוא ,הז ןוויכב תומייוסמ תוחטבה לוכיבכ לביק הדובעה

 םיחקפמהו ,הבוטל םייוניש םוש ורכינ אל ומצע הפועתה-הדשב

 | .םייארפה םהישעמב וכישמה
 תומוקמב םגו ,הפועתה-הדשב התיה הלא םישעממ חאצותכ

 התשענ םהבש ,הדובע-תומוקמ לש המלש הרוש ,ריעב םירחא

 םיעצמאה לכב טקונ היה דחא לכו ,אושנ אלל םידוהיל הדובעה

 הדובעה-ילהנמ םלוא .ולא תוצובקמ טמתשהלו קמחתהל ודיבש

 .םידוהי םידבוע לש אלמ רפסמל םהיתועיבת לע ורתיו אל םדצמ

 דימ םיצירמ ויה ,ואולמב םידבוע רפסמ עיפוה אלש םויב

 "תונלבח"ה לע ראסימוק-טדאטשה לאו ופאטשיגה לא העדוה

 .דאמ תונכוסמ ויה וטיגה ליבשב רבדה תואצותו ,םידוהיה דצמ |

 תושקבה רוגיש תא קיספהל אופיא טילחה "טארנטסטלא"ה
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 םירחא םיעצמאב טקנו ,םינמרגה הדובעה-ילהנמ לא תוליפשמה

 הנמתמ הדובע-תצובק לכ ךותמ דחא היה ,רומאכ .בצמה ןוקיתל
 -םוקמ לא וישנא םע ךלוה היה אוהו ,(רריפננולוק) השארל

 רורבל ולחה "טארנטסטלא"ה ישנא .םמיע םש אצמנו הדובעה

 ועדיש ,םייפואב םישימגהו םיזירזה תא תוצובקה-ישאר ןיבמ
 -ובקה שארב תכלל ורחבנ הלא .בצמ לכל לגתסהל םתוחקפב

 המישמה הלטוה םהילעו ,םישקה הדובעה-תומוקמ לא תוצ

 -רלו םיחקפמהו םילהנמה בל תא תונוש םיכרדב ךכרל

 םיבוטל םישק תומוקמ ךופהל םהל דמע םנורשכ .םגומא תא שוכ
 תלועפ .םהילע םיצפוקה וברש ,ךכ ידכ דע רתויב םיחונו

 .וטיגה יבשותל הבר הכרב האיבה הלא "םיחמומ"
 וטיגה םויק ימי לכ הכשמנ תפועתה-הדשב םידוהיה תדובע

 -הדשל שורד היה ,הלודגה הינבה תדובע םויס רחאל םג .הנבוקב
 םבורב וסייוג הלא םגו ,םיעובק םידבוע לש לודג רפסמ הפועתה

 ךפהש ,וטיגה ךותמ ואצוה 1943 רבמבונ ףוסב .םידוהיה ןיבמ
 ונכוש םה .םידוהי תואמ ,זוכירדהנחמל ימשר ןפואב םייתניב

 אטיל תודהי

 םיבשות .םייסורה םייובשה םדוק וב ונחש הנחמב ,טוסקלאב

 םיעובקה וידבועל זאמ ויה "םייובשה הנחמ" לש הלא םישדח

 ילויב וטיגה לש רומגה ולוסיח דע ודבע םש ; הפועתה-הדש לש

 -תונחמ לא ,וטיגה ידוהי ראש םע דחי ,וחלשנ םשמו ,4

 .הינמרגב ("םיטצאק") זוכירה
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 םיאכודמל םידוהיה וידבוע תא ךפה הנבוקב הפועתה-הדש
 לע תורח תזומה-תואש ,שפנו ףוג ינועמ ,רפע דע םילפשומו
 הז "הדובע םוקמ" סרה ,ההלב תולילבו םימיא ימיב .םחצמ

 לש םמדו םדשל תא ץצמו םחוכ תיראש תא טחס ,םתואירב תא
 לש םתעיז גופס היה הפועתה-הדש לש יקנעה חטשה .םידוהיה
 .םמדמ םייוור ןוטיבה-ילולסמו םילודגה ויניינבו ,םידוהיה

 םיכעודה םהייח תא הווילש תיעבמה לצה היה הפועתה-הדש

 .הנבוק וטיג לש םירוסיה ביתנב םידוהיה לש



 יקסיילוא בקעי

 הדובעה תויעב

 -הדשב הדובעה התיה הנבוק וטיג לש םדמ הבוקעה תכסמב

 רופיס והז -- רתויב םיביאכמה םיקרפה דחא טוסקלאב הפועתה

 תחת ,גלשבו םשגב ; תומצעה-דשל תא תטרומה ךרפ- תדובע לע

 -למב ,םחלל םיבערה ,הנבוק וטיג ידוהי ודבע ,תטהולה שמשה

 רפסב ןתינ הז םוגע קרפ לש הצממ רואית .םהלש םויקה תמח
 ינא ."הנבוק הפועתה-הדשב הדובעה" ןלפק .י לש ורמאמב הז
 .ןינעה לש םייפיצפס םיטביה המכ ןאכ ןייצל הסנא קר

 לצנל םיצאנה וננכית אל הליחת יכ ,םידיעמ םיבר םינמיס

 וננוכתה םה .םישובכה םירוזאב םידוהיה לש הדובעה-חוכ תא
 הדמשה ,רמולכ ,םידוהיה תייעב לש "יפוסה ןורתפה" תארקל

 ופאטשיגה שאר היהש ימ .תידוהיה היסולכואה לכ לש תילאטוט

 לע ןילרבל ולש ח"ודב בתוכ ,רגי רריפנטראדנאטש ,אטילב

 ךא .אטיל ידוהי לכ תא לסחל ןווכתה יכ ,עציבש "תויצוקזקא"ה

 .ךכל דגנתה ,אבצה ישאר תכימתב ,ינמרגה יחרזאה ןוטלשה

 תואינ זא קר .תויאבצ תורטמל הדובע"חוכל םיקוקז ויה הלא
 .ןאיצנַָאווסבו ילוואשב ,הנבוקב ,הנליווב תואטיג םיקהל

 םהל ויהי יכו םיסורה תא הרהמ דע וסיבי יכ ,וויק םינמרגה
 רותפי הז רבדו ,םהידיל ולפיש םיחטשב רתוהו יד הדובע-תוחוכ

 המחלמה"תולועפ ךא .תונוש תודובעל םדאה"חוכ תייעב תא
 -רגה ושיגרה םינושארה םישדוחב רבכ .תרחא ,עודיכ ,וחתפתה

 -ומהב ותמ םייסורה המחלמה-ייובש .םדא-חוכב רוסחמ םינמ

 רכש ;וקזחוה םהב םיישונא-יתלבה םיאנתה בקעו בערמ םהינ
 ךכיפלו ,ךומנ היה םיאטיל םילעופל םינמרגה ומלישש הדובעה

 -רגה וסינש הדובעה-תבוח : רפכה לא ריעהמ םהמ םיבר וחרב
 םיאטילה בורש רחאמ ,החילצה אל םיאטילה לע ליטהל םינמ

 םידוהיה תא לצנל םינמרגה ולחה ךכל-יא .הנממ וקמחתה

 .הדובעדחוככ
 תויאבצ תודיחי המכב הליחת ודיבעה הנבוק וטיג ידוהי תא

 רמשמ תחת םיריבעמו וטיגב םיפטוח ויה םישנאה תא .ריעב

 רבמטפסב 15-ב לח הז ןינעב רכינ יוניש .הדובעה-תומוקמל קזח
 לש רברפ ,טוסקלאב הפועתה-הדש לש הינבה-להנימל .1

 -לשה תודסוממ להנימה עבת ןכלו םילעופב רוסחמ היה ,הנבוק
 המכ קפסל העיבתב לחה רבדה .םידבוע ול קפסל ינמרגה ןוט

 המחלמה-ייובש ודבעוה ןמז ותואב .הליל-תרמשמל םירבג תואמ

 םע םשיגפהל וצר אל םינמרגהו םויה תועשב םייטייבוסה

 .םידוהיה

 ,םירטמוליק הנומשכ היה הפועתה-הדשו וטיגה ןיב קחרמה

 תויאשמב הדובעל הליחתב ועיסה םידוהיה םידבועה תאו
 .תומדקומה רקובה תועשב םוריזחהו

 -הדשב הדובעל ושרדנש םידוהיה רפסמ עיגה רצק ןמז ךות
 לש לודג הכ רפסמ תעסה .ףלאל דע הליל-תרמשמב הפועתה

 אופיא ולחה םה .תורתומ תניחבב םינמרגה יניעב התיה םידבוע

 .הלועמ הרימש תחת ,לגרב בושו ךולה הצובקה תא ךילוהל

 רסוח שגרוהו םהינומהב ותמ םייסורה המחלמה-ייובשש רחאמ
 .םמוקמב םיפסוג םידוהי איבהל העיבתה האב ,תודבוע םייִדי

 הפועתהיהדשב

 רפסמה

 | .5000"ל

 סייגל היה לק אל ןכש ,ידוהיה וטיגה להנימל ואב םישק םימי

 ךרפ-תדובע וז התיהש דוע המ ,םידבוע לש לודג הכ רפסמ

 -םחל םארג תואמ המכו ימימ בורכ-קרמ תרעק : הדורי הנוזתהו
 ,הווקתב וז הדובעל ובדנתהש םידוהי ויה ןכ-יפ-לעדףא .טיט

 היילגהו הפיטח ינפב םהילע ןגי הדובע-תרמשמ לע קתפהש

 וטיגה לוסיח תעשבש ירחא דחוימב הרבג וז הווקת .וטיגה ןמ

 -תודועתל תודוה םיבר ולצינ ,1941 רבוטקואב 4-ב ,ןטקה
 .הדובעה

 .הלודגה "היצקא"ה תעב ,רבוטקואב 28-ב אב תוילשאל ץקה

 להינש אוה אוהו הקואר ופאטשיגה שיא דקיפ "היצקא"ה לע
 תוארל חרט אל ףא אוה .תוומל ימו םייחל ימ -- היצקלסה תא

 וחלשנ הפועתה-הדשב ודבעש םידוהי יפלא .הדובעה-תודועת תא

 העש התוא ורזחש הלאכ םהיניבו ,תוומל םהיתוחפשמ םע
 .הלילה-תרמשממ

 הלאש וטיגה יגיהנמ בלב הררועתה הלודגה "היצקא"ה ירחא

 םידוהי םידבוע לש ךלוהו לדגה רפסמה תא ןגראל דציכ : תבקונ

 -ירבל םידוהיה רפסמ םג לדגש העשב הפועתה-"הדש ליבשב

 דרי וטיגה ידוהי רפסמש העשב תאז לכו .ריעב הדובעה-תודאג
 .ותיצחמ דע טעמכ

 -דרשמ תונעטב בשחתה אל הפועתה-הדש לש היינבה-להנימ
 אולמ קפסל עבתו וטיגה לש "טארנטסטלא"ה דילש הדובעה
 ידכ .הלודגה "היצקא"ה ינפל היהש יפכ ,שיא 5000 -- רפסמה

 תולקה גיהני ,ויתועיבת תא ןיטקיש היינבהדלהנימ לע עיפשהל
 -- הפועתה-הדשב םידבועה תנוזת תא רפשיו הדובעב תומייוסמ

 הלא ויה .ןינעב ולפטיש ,םישנא ינש "טארנטסטלא"ה הנימ
 ונרביד ונינש .הלא תורוש בתוכו ל"ז זואהנירג לאומש ר"ד
 ידכ ,םינוש םיעצמאו םיכרד תוסנל ונילע היהו הטוהר תינמרג

 םירזוחה וימויא תא עצבי אלש ,היינבה-להנימ לע עיפשהל
 אוה הפועתה-הדשל שרדנה םידוחיה רפסממ רסחי םאש ,םינשנו
 .ופאטשיגל ךכ לע עידוי

 ,היינבה-להנימ לש ישארה חקפמה םע עגמ רוציל ונידיב הלע
 תודובעב םילבחמ םידוהיה" .םייאמו ריהזמ היהש אוה .גנילייג
 ורזע אל .קספ -- "המחלמל םיינויחה ,הפועתה-הדשב היינבה

 איה ונחלוש לע ונמש רשא םימולהי-תעבט ,ונינונחתו וניקומינ
 הלאו אוה יכ ונעדי .וימויא תא םייק אל אוה ...העיפשהש
 ,וטיגה ינכושמ םילבקמ ויהש ,תונתמל תאצוי םשפנ ול םיפופכה

 וסאמ אל הלא םינמרג .הינמרגב םהיתוחפשמל םריבעהל ידכ

 ...ליטסכט ירבד ,תוורפ ,םינועש וחקל םה :רבד םושב

 .םישק םיכוביסמ וטיגח לע רומשל ונידיב הלע ךכ

 קר וטיגה ןמ האיציב םשרנ םילעופ 5000 לש שרדנה רפסמה

 לקנעיל קרו ךא ורשפאתנ הלאכ תותובר .ילאמרופ חרואב

 הנומ היהש "טארנטסטלא"ה םעטמ חלוממה הנוממה ,יקסבוברו

 עיגה וטיגה ןמ ועבתנש םידוהי םידבוע לש יללכה
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 תושעל חילצה דימת .רעשה ךרד םיאצויה םידבועה רפסמ תא
 הפועתה-הדשב .םיאצויה רפסמ לש םימסק ןובשח םינמרגל
 וא 3000 קר ועיגה ושרדנש 5000 םוקמבש ,ררבתמ היה
 .םיבר םידלי ןכו םישנ רקיעב ויה ואבש הלאו ,םידבוע 0
 םימויא םיעמשומ ויה בושו ,היינבה-להנגימב המק התיה הירורעש
 רוזיאה ראסימוקל םימלשמ םה יכ ןעט היינבה-להנימ .וטיגה לע
 תואמר תלהנתמ ןאכ וליאו ,ידוהי דבוע לכ לע םויל םיגינַאּפ 5
 תונתמב םינמרגה תא עיגרהל ךרוצ היה בושו ...תאזכ הסואמ
 םה ; תויוכז-יבר הגלפמ-ירבח םבור ויה הלא םינמרג .תונוש

 ,וללותשה -- "םייח תושעל" ולדתשהו תיזחה ןמ םיקוחר ויה
 היינבה-להניממ דחא אל .לאמש לעו ןימי לע ּופאַנו הרכשל ותש

 אטיל תודהי

 ידכ ,וטיגה-אפורל "היצקטורפ"'ל קוקז היה הפועתה-הדש לש

 תא .םהיתובוהאל תולפה ועצבי וא ןימ-תלחממ והואפריש

 םייטרפה םיסרטניאה ןעמל םינמרגה ולצינ םהיתודמעו םדמעמ
 אופיא ויהו ,דודשה ידוהיה שוכרה ןמ וגהנ םה .םמצע לש

 .םידוהיה לש הז היפכ-תדובע רוקמ םויקב םיניינועמ
 ,םידוהיה "וגאד" תאזל -- המייתסנ אל הפועתה-הדש תמקה

 םהילכמ ואצי אל םינמרגה םג ךא .הדובעה ךלהמב ולביחש

 תבשל חונב םמצע ושח םה תובר תוביסמ .הדובעה םייתסת ןעמל
 .תיזחל תאצל אלו ףרועב

 העייס "הפועתה-הדש" לש הללמואה השרפהש ,קפס ןיא

 .יאנבוקה וטיגה ייח תכראהל תצקמב



 ברג .י .ל

 תוינורלעה תודאגירבה

 א

 וטיגב וניכ (סעדאגירב עשיטַאטש) תוינוריע תודאגירב םשב

 תומוקמל הדובעל וחלשנש םישנו םירבג לש תוצובק הנבוק

 :.טוסקלאב הפועתה"הדש תיינבב הדובעה לע ףסונ ,ריעב םינוש

 םידבוע קפסל וטיגהמ עובתל םינמרגה תא הצליאש הביסה

 ,הכאלמ-יתבו תשורח-יתב ,ריעב ינמרג אבצ תודיחי ליבשב

 ,ךכב הצועג התיה ,תונוש תוינמרג תורבח תולעבב ויה םבורבש

 לש רכינ רפסמ םינמרגה וסייג 1942 ףרוחבו 1941 ויתסבש
 םיאטיל ,ךכל ףסונ .תיזחבו הינמרגב הדובעל םיאטיל םילעופ

 רומח רוסחמל םרג הז לכ .םירפכל ורבעו ריעה תא ושטנ םיבר

 םתלעפהב םיניינועמ ויה םינמרגהש םילעפמב תודבוע םיידיב

 םידבוע קפסל וטיגהמ ועבת ךכ םושמ .םתקופת תרבגהבו

 .םתדובע דעב ומליש אל םידוהילש דוע המ ,ריעב הדובעל

 תואמ המכ קר ןהבו תוינוריע תודאגירב 15--10 ויה הליחת

 רפסמ תא ביצקמ היה יגמרגה "ראסימוק-טדאטש"ה .םישנא

 דילש הדובעה-דרשמ לעו ריעב הדובעה םוקמל םידבועה

 .םידבועה תא קפסל הבוחה תלטומ התיה "טארנטסטלא''ה

 הברהב הדרי "תויצקא"'ה תפוקת ירחאש תורמל ,ןמזה תצורמב

 תוינוריעה תודאגירבב םידבועה רפסמ לדג ,וטיגה תייסולכוא

 רפסמ לדג דחוימב .שיא 5000-כל עיגה םרפסמש ןמז היהו

 תבצקהש ירחא ,1942 תנש תליחתב תוינוריעה תודאגירבה

 רתכשל ידיל "ראסימוקדטדאטש"ה ידימ הרבע וטיגהמ םידבוע

 "תינמרגה הדובעה תכשל" המקוה וטיגבו תינוריעה הדובעה

 ?ןמרה .ג ררהיפמרוטש .א.ס לש ותושארב

 הנבוק לכ יכ ,המדג היה 1943 ויתסל דעו 1942 תנש ךשמב

 רקובה תועשב .םידוהי לש הדובע-תומוקמ םיסוכמ הירברפו

 תוצובק ריעה תובוחרב תוארל היה רשפא ברעבו תומדקומה

 .וטיגל הרזחו הדובעל רמשמ תחת םילבומ םידוהי

 הלאכ ויה .דיחא היה אל תוינוריעה תודאגירבה לש ןלדוג

 המכמ קר תובכרומ ויהש ולאכו םישנא תואמ ןהב ודבעש

 ומויק ןמז לכ ולעפש תודאגירב ויה .םידיחימ וליפאו ,תורשע

 ויה תודאגירב .רצק ןמז קר ומייקתהש ולאכו וטיגה לש

 היה אל ןהב םידבועה רפסמו ,תושדחב תופלחתמו תולסחתמ

 .עובק
 ,ןלוכב אל יכ םא ,ללכ ךרדב ,ויה תודאגירבב הדובעה-יאנת

 -תומוקמל וטיגהמ ךרדה .הפועתה-הדשב רשאמ רתוי םילק

 .הפועתה-הדשל ךרדהמ הרצק התיה ריעב הדובעה
 לבסהמ םירוטפ םבורב ויה "'תוינוריעה תודאגירבה" ידבוע

 תעב הפועתה-הדש ידבוע לש םקלח-תנמ ויהש תוללעתההו

 -סיימ) םינמואה ןיב םידבועה תקולחו םינוימ ,תוריפס ,תוקידב

 תפועתה-הדשב הדובעה : ןלפק .י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר ,1

 .הנבוק

 הדובעה-תכשל : ץיבוניבר .א .י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר 2

 .הנבוק וטיגב תינמרגה

 םידבועה .תונושה תוינמרגה תוינלבקה תורבחה לש ("סרעט

 לכב םיימשה תפיכ תחת אלו םיניינב ךותב םקלחב ודבע ריעב

 םג ויה .תינדפק תוחפ התיה םידבועה לע החגשהה .ריוואדגזמ

 םידבועל סחיהו הדובעה"יאנת םהבש ,ריעב הדובע-תומוקמ

 ןינבב הדבעש ,".ס.ס ןפאוו" הדאגירבב .דאמ םישק ויה

 םידימעמ .ס.ס ישנא ויה ,רבעשל תירבעה תילאירה היסנמיגה

 םימיגדמ םיחדקא תויריבו םידוהיה לש םהישאר לע םיקובקב
 .םיפלצכ םהיתונורשכ תא

 -בועלש ,הזב היה תינוריע הדאגירבב הדובעב לודגה ןורתיה

 התיה .ריעב םיאטילה םע עגמב אובל תורשפאה התיה הב םיד

 היה רשפא םיאטילהמ ןכש ,הנושאר הגרדממ תובישח ךכל

 דועש ,םירחא םיצפחו םינבל ,םידגב תרומת ןוזמ-יכרצמ לבקל
 .םינמרגה לש תומרחההו םישופיחה לכ ירחא וטיגב רתסב ורתונ

 .(ייעלאקעפ א ןכאמ") "הליבח תושעל" הזל וארק וטיגה ןושלב

 וטיגל בינגהל בר ךרע היה 1942 תנש לש דחוימב רקה ףרוחב

 תרתסהל םיכרד םימעפל ואצמנ תודאגירבה ךרד .הקסהל םיצע

 בושח היה םיאטיל םירכמ םע עגמה .םיאטיל לצא וטיגהמ םידלי

 ירעש תריגס ינפל שוכר םלצא ודיקפהש םידוהי םתואל דאמ
 .וטיגה

 הדאגירבה .וטיגהמ החירב יניינע ורדסוה תודאגירבה תרזעב

 ןיבו וטיגה ןיב רשק םויקל דיחיה בנשאה התיה תינוריעה

 הדובעה-להנמב ,ינמרגה לייחב יולת היה הז .ץוחב םלועה

 תונתמ םידוהיהמ םיטחוס ויה םהו ,יאטילה וא ינמרגה
 .תישיאה םתלעותל הדאגירבה ישנא תא םילצנמו

 בוזעל םיחילצמ םידוהיה ויה םהבש ,ריעב הדובע-תומוקמ ויה

 .ול םיקוקז ויהש יאטיל םע השיגפל םוקמה תא רצק ןמול

 .דאמ תנכוסמ התיה ,בוהצ דוד"ןגמ ינמיס ילב ,וזכ האיצי

 ומליש םיברו םיטטושמה םידדובה םידוהיל הברא ופאטשיגה
 .הזכ רצק לויט דעב םהייחב

 םיתעל ,הקידב וטיגה רעשב םירבוע ויה הדובעהמ םירזוחה

 לש םייאטילה וא םיינמרגה םירטושה וכרעש ,דאמ תינדפק

 וחילצה אלש תוליבחה תא םעפ ידמ םימירחמ ויה הלאו וטיגה
 .םהיניעמ ריתסהל

 םידבועה םידוהיה רפסמש ,ךכב ןיינועמ היה ולוכ וטיגה

 ,םירקמ הברהב .רשפאה לככ לודג היהי ריעב םינוש םילעפמב

 ידכ ,תינוריע הדאגירבב דובעי החפשמה-ינבמ דחאש היה יד

 ,תובר אל יכ םא ,תופוקת ויה .החפשמה תלכלכ תא חיטבהל

 תא וצליא ריעב םינוש הדובע-תומוקממ תולודגה תושירדהש

 לודיג .הפועתה-הדשל םיאצויה רפסמ תא תיחפהל םינמרגה

 אל הדימב רפשמ היה תוינוריעה תודאגירבב םידבועה רפסמ

 ,םיטעמראל םידבועש רחאמ ,וטיגב הנוזתה בצמ תא תלטובמ

 ,ןוזמ-יכרצמ ריעהמ חירבהל וחילצה ,תונכסו םיישק ךות םנמא

 .וטיגב הריכמל םג אלא ,םהיתוחפשמ ינב יכרצל קר אל

 סינכהל ךרד םיאצומ ויה ,ריעב ןוזמ-ילעפמב ודבעש םידוהיה
 .םילעפמה תרצותמ והשמ וטיגל
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 קר ,ריעב םילעפמב ,םידוהיב םינמרגה ושמתשה הליחת

 ,תואשמ תאישנ ,המדא תריפח ןוגכ "הרוחש" תיסיפ הדובעל

 ןיבל םיטושפ םילעופ ןיב ולידבה אלו ,המודכו יוקינ תודובע

 םידבועב רוסחמה לשב ,וצלאנ ןמזה ךשמב .עוצקמ-ילעב

 קיסעהל וליחתה זאו וקה תא תונשל ,עוצקמ-ילעב םייאטיל

 ,םירגנ ,םיאלמשח ,םירגסמ ,םיאנוכמ -- םידוהי עוצקמ-ילעב

 עוצקמה-ילעב לש הדובעה-יאנת .המודכו םיסדנהמ ,ןינב ילעופ

 לדתשה וטיגה לש הדובעהידרשמ .רתוי םילק תצקמב ויה

 -ילטניאהמ םירזוע רפסמ יתימא עוצקמ-לעב לכל ףרצל דימת

 חתפ ,רבדה לע לקהל ידכ .עוצקמ ירסח םישנאמו היצנג

 ,תורגנ ,תורגסמל םיזרוזמ םיסרוק 1942 ביבאב "טארנטסטלא"'ה

 ןיערג ושמיש הלא םיסרוק .ןינבו ןוטיב תודובע ,תוחחפ ,תוחפנ

 %,וטיגב ןכמ רחאל חתפנש יעוצקמה רפסה-תיבל

 "הדאגירבה שאר" דמע "תינוריע הדאגירב' לכ שארב

 -וריעה תודאגירבה תקלחמ ידי-לע הנּומש ,("רריפ-ןנולוק")

 םיסחיל גואדל היה ירקיעה ודיקפת .הדובעה-דרשמ לש תוינ

 וב ,יאטיל וא ינמרג ,לעפמה להנמ ןיבל םידבועה ןיב םיבוט

 רתורירשמ םידוהיה םידבועה לע ,ןתינש הדימב ,ןגהל ;ודבע

 המ-ןמזל "םלעיהל" םידבועה לע לקהל ;"םהינודא" לש םבל

 יאטיל םע שגפיהל ידכ ,ךכב ןיחבי והשימש ילבמ ,הדובעהמ

 תודאגירבה" ישנא לש הדובעה-יאנתו םבצמ .המודכו ,ריעב

 *ץמוא ,םתוזירז ,םתנובתב הבר הדימב םייולת ויה *תוינוריעה

 םהל ויהש הלא ."תודאגירבה ישאר" לש תוירחאה שגרו םביל

 לאנת תא רפשל םהידיב הלע ,וללה תונוכתהו םירושיכה

 הער הדאגירב ךופהלו םיינוריעה םילעפמב היפכה-תודובע

 ,תמא ."תיסחי הבוט" וא "הבוט"ל םג םימעפלו הער-תוחפל

 רקיעב םדמעמ תא ולצינש םג ויה "תודאגירבה ישאר" ןיב

 הדאגירבה ישנאל ןגוה ןפואב ורזע םבור לבא ,םה-םתבוטל

 .תירשפא ךרד לכב

 דילש הדובעה-דרשמ לע עובקו בר ץחל היהש ,וילאמ ןבומ

 םתוא ריבעיש ,הפועתה-הדשב םידבועה דצמ "טארנטסטלא"ה
 יסיפה םבצמ לע לקהל ידכ ,תינוריע-הדאגירבב הדובעל

 רובעל ולדתשה תוערו תושק תודאגירב ידבוע םג .ירמחהו
 תושירדה לכל תונעיהל היה ירשפא יתלב ."הבוט" הדאגירבל

 "הבוט" הדאגירבמ דבוע תפלחה .ןמצעלשכ תוקדוצ ויהש ,וללה
 םישפחמ ויה םיעגפנה .המוצע תודגנתהב תלקתנ דימת התיה

 וקינעהש תונתמ תרומת .דחוש ןתממ םג ועתרנ אלו היצקטורפ

 -רגה םילהנמה םע הינונק םיתעל םישוע תודאגירב ידבוע ויה
 ושרי אל הלאש תנמ-לע ,ודבע םהב ,םילעפמה לש םיינמ

 זאו ,םהל "יוצרו שורד" דבוע םלעפממ איצוהל ןפוא םושב
 וכפהש תודאגירבה בכרהב םייוניש סינכהל היה רשפא-יא
 ."תונסוחמו תורוגס"ל

 ידכ ,םידעצ המכב הטקנ "תוינוריעה תודאגירבה" תקלחמ

 ןמזל ןמזמ .םישקו םיער תומוקמב םידבועה תא והשמב תוצפל
 ,"הבוט" תינוריע הדאגירבל דחא םויל ףרטצהל םידבועל הריתה
 םג הנתינ תאזכ תושר .ןוזמ תליבח םע םשמ רוזחל תנמדלע

 ,"טארנטסטלא"ה ןונגנמ ידבועלו םילודגה הכאלמה-יתב ידבועל

 ילכלכה ןבצמ תא רפשל הדיחי תורשפא תאז התיה םהיבגלש
 החפשמה-ינבמ המכ ויה ןהבש ,תוחפשמ יבגל .םהיתוחפשמ לש

 יעוצקמה רפסה-תיב : יקסיילוא .י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר 3

 .הנבוק וטיגב

 אטיל תודהי

 םהמ קלח רדסל הדובעה-דרשמ לדתשה ,היפכ-תודובעב םיבייח

 רדרשמ חילצה אל םיצמאמה תורמל .רתוי חונ הדובע-םוקמב

 וטיגה תייסולכוא ןיב הדובעה-תבוח תסמעמ תא קלחל הדובעה

 םג ילואו דאמ השק הז היה וטיגה יאנתב .קדוצו הווש ןפואב

 .ירשפא יתלב

 ב

 ,"תוינוריעה תודאגירבה" ןתואמ קלח לע םיטרפ המכ ןלהל

 .היפכהיתדובע תשרפ לכב דחוימו בושח םוקמ וספתש

 -לעב שוכרה תיברמ לש ןגרואמה לזגהו וטיגה תריגס ירחא

 המכ ושרדנ ,וטיגל םרבעב םהמע ואיבה הנבוק ידוהיש ,ךרעה

 וטיגב העודי התיהש הדאגירבב דובעל םישנו םירבג תורשע

 וחוקיפ תחת הדמע וז הדאגירב ."הדאגירב ןאדרוי" :םשב

 "טאיראסימוק-טדאטש"המ תצלפמ התוא ,ןאדרוי לש רישיה

 הדאגירבה ישנא .וטיגה יניינע לכ לע ןושארה הנוממה היהש

 קלח םינמרגה וזכיר וב רשא ,הנבוק תייריע לש ןיינבב ודבע

 ההובגה תודיקפה ישנא ןיב קלוחש ינפל לוזגה ידוהיה שוכרהמ

 תורפות ,םיטייח -- הדאגירבה ידבוע ."טאיראסימוק-טדאטש"ב

 תא הטימו ןחלוש ינבלמ שטשטל הדוקפ ולביק ,םהירזועו

 םיקוסע ויה םיחמומ םיטרח .םימדוקה םהילעב לש םינמיסה

 "והיה לש בהזו ףסכ ילכמ תומרגונומה לש תיתונמא הקיחמב

 עצמאב ,העיגה רשאכ .םיטושיקו םיחרפל וכפה תויתוא -- םיד

 לדוהי לש הצובקה הנבוק לש תבכרה-תנחתל ,1941 רבמבונ

 םהו ,חרזמב הדובעל םירבעומ םה יכ םהל רמאנש ,הינמרג

 וריבעה ,הדמשהל "יעישתה-טרופ"ל רשי תבכרה-תנחתמ ולבוה

 הפי תוזורא ויה תודווזמה .םהיתודווזמ תא הרומאה הדאגירבל

 םשה תפסותב ,הלעב לש ומש םושר היה ןהמ תחא לכ לעו

 הדאגירבה ישנא .םיצאנה יקוחל םאתהב ,"הרש" וא "לארשי"

 : תודווזמב ואצמנש תודועתה לע תושגרתהב םירפסמ ויה

 -תמחלמב ינמרגה אבצב םיניצק וא םילייחכ תופתתשה-תודועת

 תונומתו םיכמסמ ,תונייטצה תותוא תלבק ,הנושארה םלועה

 .תויתחפשמ

 ךסומ תיינבב םישנא וקסעוה וטיגה םויקל הנושארה הפוקתב
 -ירב ידידלע העצוב וז הדובע .תינמרג הרטשמ-תגולפ רובע

 -שאר היהש ,וטיגהמ לימ .ס סדנהמה םש לע) לימ תדאג
 .םידוהיה ברקב תירלופופ התיהש ,(הדאגירבה

 -הדש ירחא ולדוג יפל ינש היה רשא ,ףסונ הדובע-םוקמ
 טסניד-ואבסרה הסורג יד" םשב עודי היה ,טוסקלאב הפועתה
 התיה וז הדיחי .(הלודגה תיאבצה הינבה-תדיחי) "הלֶאטש

 רפסמ .םהב ןויקנ תודובעבו אבצל םיניטקרסק ןוקיתב הקוסע

 תוצובקל וקלחתה םהו שיא 500-ל עיגה םש וקסעוהש םידוהיה

 םיטטרשמו םיסדנהמ תצובק הדבע הדיחיה זכרמב .תונוש

 ,םיאנב םעוצקמב וקסעוה םינוש היינב-תומוקמב .וטיגהמ
 .וטיגהמ םיגגזו םיעבצ ,םירגסמ ,םירגנ ,םיחייט

 : וי'צוטסייק 'חרב תורסנמב ודבע וזה הדיחיהמ תוצובק יתש
 .ןומינאפבו ץנאשב תחא דועו טוסקלאב הדבע הלודג הצובק

 ,םידוהי םיאנכטו םיסדנהמ םקלחב ודבע ריעב תשורחה-יתבב

 םינמרגהו ,םילעפמה לש רבעשל םילעבה ויהש םידוהי וליפאו
 ישנא לש תודאגירב .םהיתונורשכו םהיתועידי תא םש ולצינ

 ,ייאבליס' ליטסקט ילעפמב ,"אמוג" תשורחה-תיבב ואצמנ וטיגה

 ,(רצק ןמז) םירורפגל תשורח-תיבב ,"הפאל" תוורפה לעפמב
 ,ינגראסב (ץנרמופו יקסנידוג לש רבעשל) םינבלל לעפמב



 הגבוק וטיג

 הבונאי בוחרב ודבע ,וטיגל ךומס ;הייליו רהנ לע רשגל רבעמ
 ,רבעשל קיצייבולוסו יקסני'זוא לש חמקה-תונחטו תורסנמב
 ,"אלוויל" לזרב-יטוחל תשורחה-תיבב ,"לסרבינוא" הרסנמב

 ןוקיתל הכאלמה-יתבב ,(רבעשל) "טרוא" רפסה"תיב ןיינבב

 .דועו (ץליפ) דבל לעפמב ,תונוכמ

 ללפתה וב) "'ןשיה תסנכה-תיב" ןוגכ ,ריעב תסנכה-יתבמ המכ
 תסנכה-תיב ,(ל"ז רוטקפס ןנחלא-קחצי 'ר םסרופמה ברה ונמזב

 -חמל םינמרגה וכפה ,םירחאו "ןאמסיוה תסנכה-תיב" ,?"שדח"ה

 םינקתמ ויה וטיגהמ םידוהי םירגנ .םידוהימ ולזגנש םיטיהר ינס
 .םתוא םידפרמו םיטיהרה תא םש

 וריבעה ,וטיגה ידוהי לצא ומירחהש ףסכהו בהזה יצפח תא

 תולבסב םש ודבע םידוהיהו תואלקחל קנבה ףתרמל םינמרגה

 הצובק הדבע ומייס בוחרב .הינמרגל תורצואה תרבעה ינפל

 םש וקסע םידוהיה .'ייצילופ סגנונדרוא" לש הדאגירבב הלודג
 .םידגב ינוקיתבו הריפתב

 תוינוכמ לש ןוינח) ".פ.ק.ה"-ב ודבע תולודג תודאגירב
 דרשמ) ".א.ב.ה"דבו (אבצה תנזהל דרשמ) ".א.פ.ה"'-ב ,(תויאבצ

 דרשמב ודבע וידר-יחמומ השולש לש הדאגירב .(אבצה דוגיבל

 .תיזחב בצמה לע וטיגב עדונ םהיפמו הקרבמה

 תידוהי הדאגירב הדבע ןמיינה רהנ לע תבכרה-רשגל בורק

 ןוקיתב הקסעש ,"רגניפליב -- ןירג" תינמרגה הרבחה לצא
 וטיגב .דאמ םישק ויה תאז הדאגירבב הדובעה-יאנת .רשגה

 .(בוהצו קורי) לעג ןוא ןירג :וז הרבחל וארק

 ליבשב הדאגירב ,םישק םיאנתב ,הדבע ןמיינ רהנה לע
 תואטורג לש תולבסו רודיסב הקסעוהש ,"הוש רויאמ באטש"ה
 .תכתמ

 ,יישימחה טרופ"ב הדאגירבה הדבע דאמ םישק םיאנתב

 קשנ-קפסל הז הדובע-םוקמ ךפה ןמזה ךשמב .קשנ תולבסב

 םיבנוג ויה תאז הדאגירב ישנא .וטיגב םינזיטרפה תעונת ליבשב

 ןוגראל ותוא םירסומו וטיגל ותוא םיחירבמ ,טרופה ןסחממ קשנ
 4.םינזיטרפה

 ,שבי יוקינל הסבכמ התיה ,וטנקואד 'חרב ,ריעה זכרמב
 תבכרומ התיה הדאגירבה .וטיגב ויה ,ןיול תחפשמ ,הילעבש

 הסבכמב םיראשנ ויה םה ןמזה בור .םישנ המכו םירבג השולשמ

 הסבכמב םיקסעומ ויה רבעשל הסבכמה ילעב .הרימש לכ אלל
 התיהש םיגמרגה לכו "טאיראסימוק טדאטש"ה ישנא .םיחמומכ

 םהיכרצל הסבכמה יתורישמ םינהנ ויה ,וטיגה לע הטילש םהל

 הדאגירבה ךרד .ףסכ ןיא םניח ןבומכ ,םהיתוחפשמ יכרצלו
 -יגפל אצוי ,הנבוק וטיגב תרתחמה שאר ,ןילי םייח היה תאזה
 .ספתג םג אוה הדילו תרתחמה יניינעב ויתוש

 [ ב
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 תיב"ב הדבעש ,הנימב תדחוימה הדאגירבה תא ריכזהל יאדכ
 ,וטיגב םירפסה תמרחהל "היצקא"ה ירחא .הנבוקב "םעה
 האממ הלעמל תויאשמ תורשעב וטיגהמ ואצוה ,1942 ראורבפב

 םינמרג המכ "טארנטסטלא"ל ואב םימיה דחאב .םירפס ףלא
 םהינפל ודמעויש ושרדו ,.ס.ס-ה לש םירוחשה םידמב ,םיריעצ

 ישנא הלא ויה .הירוב לע תירבע ועדיש םידוהי המכ הניחבל

 שארב דמעש -- גרבנזור רטיילסכיירה לש "באטש ץאזנייא"ה
 םישובכה םיחטשה יניינע לוהינל חרזמה יניינעל ןוירטסיגימה
 .חרזמב

 לע םג טלתשהל היה "באטש-ץאזנייא"'ה לש ודיקפתמ

 -סטלא"ל זא ואבש םינמרגה דחא .םידוהיה לש חורה-תורצוא

 לש םהיתועידי תא ןחב אוהו קודקדו תירבע תצק עדי "טארנט

 .וינפל ובצייתהש ,רפסו טע ישנאו תירבעל םירומ םירשעכ

 תקידבל הדאגירבה הבכרוה ךכו םישנא העברא רחב םכותמ
 .הינמרגל וחלשנו םיזגראב וזראנ ךרע-ירקי םירפסה .םירפסה

 ,ןושארטפב ריינל תשורח-תיבל תלוספכ וחלשנ םירפסה רתי
 .הנבוקמ קוחר אל

 -סיאמ" רשבל תשורחה-תיבב וקסעוה וטיגהמ םישנ 100דכ
 ירלופופ היה הז הדובע םוקמ .תופוע לש תוצונ תטירמב "סאט
 .וטיגה ישנ ןיב

 ןותעה לש םיסיפדמו םירדס רותב ודבע םידוהי סופדדיחמומ

 המכ וטיגל םיאיבמ ויה םה .הנבוקב עיפוהש דיחיה ינמרגה
 דע םינמרגה יניעב הבושח התיה םתדובע .ןותעה ןמ םיקתוע

 וטיגה ידוהי לש םיחולשמהו וטיגה לוסיח ןמזבש ,ךכ ידכ

 חולשמה דע וטיגב םירומאה םיסיפדמה וראשנ ,הינמרגל

 | .ןורחאה

 ופאטשיגה יניינבב הדבעש וז התיה וטיגב העודי הדאגירב

 -ילעבמ תבכרומ התיה תאז הדאגירב .רצפיל .ב דמע השארבו

 .םירחאו ,םירלדנס ,םיטייח : םהיניב ,וטיגב םיבוטה הכאלמה

 היה רצפיל *.ריעב ופאטשיגה ישנא תורישל הדמע הדאגירבה

 הדובעה-דרשמ תושירדב ללכ בשחתה אלו הדאגירבב טילשה

 ויתסב ,וטיגה "טוקריסק" תלחתה םע ."טארנטסטלא"ה וא

 -תיב םקוהו "טארנטסטלא"ה ןיינבל הישנא ורבעוה ,3

 דומעל ךישמה ושארבש ,ופאטשיגה תורישל ןטק הכאלמ

 -תיבב םילעופהמ המכ וריתסה םידליה תייצקא ןמזב .רצפיל

 ופאטשיגה לש םשהש הווקת ךות םהידלי תא הזה הכאלמה

 םידליה ואצוה םשמ םג לבא ,םושפחי אל םשו םהילע ןגי
 .הארונ תוירזכאב

 בור לסחתהל ולחה רגסה-הנחמל וטיגה לש ותכיפה םע
 ."תויגוריעה תודאגירבה"

 תא הז רפסב 'ר -- וטיגב רצפיל אלימש םוגעה דיקפתה לע 5

 ,ותימדתו וטיגה : לקנופרג .ל לש ורמאמ
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 הפועתה-הדשב היופכה הדובעה יאנתב ברה ינושה תורמל

 הנכמ תאז לכב םהל היה ,ךדיאמ תוינוריעה תודאגירבבו ,דחמ
 םוי ידמ םירזוח ויה םידוהיה םידבועהש ,ךכב אטבתהש ףתושמ

 .םהיתוחפשמלו םהיתבל ,וטיגל הדובעה רמגב

 ץוחמ ,םינוש תומוקמב םיקהל םינמרגה ולחה 1942 ץיקב

 אל םה .וטיגה ןמ םידבועל הדובע-תונחמ ,ונממ קחרמבו וטיגל

 התיה אל .םתדובעדםוקמ תבריקב ורג םג אלא ,םש ודבע קר

 םירקמב דבלמ ,וטיגל הדובעה ירחא רוזחל תורשפא םוש םהל

 .ירמגל טעמכ קתונ וטיגהו םהיניב רשקהו ,ללכה ןמ םיאצוי

 תודאגירב) "סעדאגירב-ןסיוא" םשב הלא תונחמ וניכ וטיגב

 .(ץוח
 : תופוקת יתש ןיב ןיחבהל שי הלא הדובע-תונחמ תודלותב

 -- הינשהו ,ךרעל 1943 רבמבונ דע 1942 ץיקמ תכשמנ הנושארה
 אל הנושארה הפוקתב .1944 ילויב וטיגה לוסיח דעו הז ןמזמ
 םושמ .וטיגה לש ודמעמ יונישל הרושק תונחמה תמקה התיה

 ,הנחמה לא וטיגה ןמ ,םירוגמל ןכו הדובעל הרבעהה התיה ךכ

 רפסמ םג .תינמז קר ,האשעמל םג תמייוסמ הדימבו הכלהל

 .לודג אל תיסחי היה. הנחמו הנחמ לכב םידבועה

 וטיגה לש ודמעמ .הינשה הפוקתב בצמה היה ירמגל הנוש

 ןוטלשה לש ותושרמ רבעוה אוה :יטסארד ןפואב זא הנתשה

 לש ותושרל -- "טאיראסימוק-טדאטש'ה -- יחרזאה ינמרגה
 לש ותוכמס .(טעצאק) זוכיר-הנחמל ךפה וטיגה .ס.ס"ה ןוגרא
 בור .לילכ הלטוב ןמזה ךשמבו הברהב המצמוצ "טארנטסטלא"ה

 ואצוה ,םהיתוחפשמ ינב םע דחי ,םידוהיה םידבועה לש םבור
 ךילהתה תלחתה הז היה .םיניטקרסקב ובשוהו דימתל וטיגהמ

 .ללכב וטיגה לוסיח לש

 תוביסנב ,שיא הצר אל וטיגה ייחבש םימיאהו תואלתה לכ םע

 חלשיהלו וטיגב ויבורקמו ותחפשמ ינבמ קתניהל ,ןהה תויגארטה
 תומוקמב הדובעל םישנא לש חולשמ לכ היה ןכל .ול רז םוקמל

 ןהו םמצע םיחלשנה םישנאה בלב ןה הדרח ררועמ םיקחורמ
 הדובעה יאנתש עודי היה ,הזמ ץוח .ולוכ וטיגה יבשות ברקב

 -תונחמל סויגה .דאמ םישק ויה הלאה תומוקמה לכב םייחהו

 -שמה ידי-לע בור-יפדלע עצוב -- וטיגה תוחולש -- הדובעה
 ."טארנטסטלא"ה דילש הדובעה-דרשמו תידוהיה הרט

 : הבונאיב הדובעה"הנחמ

 "טארנטסטלא"ה דילש הדובעה-דרשמ שרדנ 1942 ץיקב

 -יצע תורכל היהי הדיקפתש ,הדאגירבל םידבוע 60--50 קפסל

 תוביבסב ,הקסה יצע ןכו תבכרה ליבשב תורוק ןיכהלו רעי

 אלש ,וילאמ ןבומ .הנבוקמ םירטמוליק 35-כ ,הבונאי הרייעה

 ךמס לע השענ הדובעה-תונחמב הדובעהו םייחה-יאנת רואית .1

 .םייחב וראשנו םהב ודבעו ויחש םידוהי םידבועמ לבקתנש עדימ

 ידילע ואצמוה הבונאיב הדובעה-הנחמ לע תועידיה

 .ץראב אצמנה גרבסלב
 .א ריד

 דוע .ריעהמ הזכ קחרמב אצמנה םוקמל העיסנ לע םיצפוק ויה

 התוא לש ראורבפב וטיגהמ םישנאה תאצוה תא וחכש םרט

 .ורזח אל םשמ ,הגירב הדובעל הנש
 רשא תינוריעה הדאגירבה תדובע המייתסג םימי םתואב

 רהנה לעמ רשגה תא הנקיתש ,תינמרג הרבח ידי-לע הקסעוה

 "ייצילופ-ץוש"ה ישנא סחי ךא ,השק םנמא התיה וז הדובע .ןמיינ
 .ער אל תיסחי היה הדאגירבה לע החקיפש (חוטביאה תרטשמ)
 תוגקל םהל ושריה ךדיאמו םידוהיה םידבועה תא וכיה אל םה

 "טארנטסטלא"ה לש הדובעה-דרשמ יגיצנ .ריעה יבשותמ ןוזמ

 תקסעוה רשא הדאגירבה אפור היהש ,גרבסלב .א ר"'ד לא ונפ

 תביבסב "םיצעה תדאגירב" אפור תויהל והושקיבו ,רשגה ןוקיתב

 -ירב ישגא לע העיפשה ותונעיהו העצהה תא לביק אוה .הבונאי

 .השדחה הדאגירבב הדובעל בוטה םנוצרמ רובעל רשגה-תדאג

 הדאגירבה ישנא תא 'א םוי לכב איבהל וחיטבה םינמרגה

 היהת הדאגירבה לע הרימשהש החטבהה העיפשה םג ןכ .וטיגל

 ."רשגה-תדאגירב" לע החקיפש ,"ייצילופ-ץּוש"ה ישנא ידיב

 .השדחה הדאגירבה תבכרהל היפכ-יעצמאב ךרוצ אופיא היה אל
 לעפש ,הנבוק וטיג ידוהי לש ןושארה הדובעה-הנחמ םקוה ךכו

 .ריעה תולובגל ץוחמ

 .רתויב םישק ויה הנחמב םייחה-יאנתו הלק התיה אל הדובעה

 ופלד םימשגה-ימו תררוחמ הוורואב וררוגתה הדאגירבה ישנא

 רוקהו חורה הקרש םיצעה תוריק לש םיכרחה ןיבמ .גגה ךרד

 .המינפ רדוח היה

 .הבונאי הנחמב םידבועל תונורגוי המכ םג ויזז הלא לכ תמועל

 -ץוש"ה ישנא דצמ סחיהו ,ינרקוד לית ףקומ היה אל הנחמה

 םידבועל םירזוע ויה וליפא םה .בוט תיסחי היה "ייצילופ

 םע עגמ ורציש םידוהיה לא םיוולתמ ויהו ,"הליבח תושעל"
 םתחרט לע .ןיפילח-תוקסע םמע תושעל ידכ הביבסב םירכיאה

 ריזח-ןמוש ,םיציב םידוהיהמ םילבקמ םינמרגה ןבומכ ויה וז

 'א םוי לכב איבהל םתחטבה תא םינמרגה ומייק דימת אל ,דועו
 יירבה ישנא ויה ,ןכ םישוע ויה רשאכ ךא ,וטיגל םידבועה תא

 ןוזמ-יכרצמ לש הנוגה תומכ וטיגל תולגעב םיסינכמ הדאג
 תייסולכוא לש הנוזתה בצמ רופישל תרכינ המורת ךכב התיהו
 .וטיגה

 הלסוחש דע ךרעל תחא הנש הלעפ הרומאה הדאגירבה
 .וטיגל ורזחוה הישנאו

 2 ןומילאפב הדובעה"הנחמ

 קפסל ''טארנטסטלא'ה דילש הדובעה-דרשמ שרדנ 1942 יאמב

 -אפב (ףרוט) לובכה-תורכמב הדובעל םידבוע 100-מ הלעמל

 .הנליו ןוויכל הנבוקמ םירטמוליק 12 לש קחרמב ,ןומיל

 םידבועה .אושנ-אלל ויה הז םוקמב םייחהו הדובעה-יאנת
 .םיינצקוע םיבובזו ץוב יאלמ תורובב םויה לכ ודבע םידוהיה

 ןבואר ,ןוסמוחנ ואיל ואיצמה ןומילאפ הנחמ לע תועידיה תא ;2
 .לארשיב םיאצמנה ,יקסבומרי המלשו ןיבור



 הנבוק וטיג

 ,תופיפצה לשב ,הלודג הקוצמב םינטק םיפירצב וררוגתה םה

 םידוהיה םידבועל סחייתה הדובעה-להנמ .רוקהו ךולכלה ,בחטה
 .םילוחל אל וליפא ,וטיגב רקבל םהל השריה אלו הבר תוירזכאב
 .םינמרגה יתרשממ םיאטיל ורמש םידוהיה םידבועה לע

 וריו םיאטילה םירמושה ומסבתה ,הלילב ,1942 יגויב 29-ב
 וגרהנ םידוהי השולש .םידוהיה ובכש םהבש םיפירצה לע

 "הדובעה תכשל" לע הנוממל רבדה עדונ רשאכ .,ועצפנ םידחאו

 ידכ תויאשמ ןומילאפל חלש אוה ,ןמרה .ג ,וטיגב תינמרגה

 המכ רובעכ ךא %,םידוהיה םידבועה לכ תא וטיגל ריזחהל

 .לובכ תיירכל ןומילאפל שיא 160 בוש םינמרגה וריבעה םישדח

 .ףרוחה דע לובכה תורכמב םישק םיאנתב וקסעוה םה

 ידוהי תא .ןומילאפב הדובע-הנחמ םקוה בוש 1943 ביבאב

 תשורחה-תיבב תושק תודובעב רקיעב התע וקיסעה הנבוק וטיג

 -תליסמ וקב הינב-תודובעב קסעוה ןטק רפסמ .םינבלל ימוקמה

 .םינותחת םידגב תפיטשב ודבע הליסמב םישנ המכ .לזרבה

 ,ליתדירדג ףקומ ,םינבל-ןינבב וקזחוה ,ךרעל 200 ,םידוהיה
 ,םיניארקוא ידיב התיה הרימשה .םינבלל תשורחה-תיב םוחתב

 ידוהי הגחמ-להנמ רותב .םשארב ינמרגשכ ,םינמרגה יתרשמ
 רובעכ .היגלבמ טילפ ,קינלָאטָא'ז סירומ וטיגה ןמ הליחת חלשנ

 ואיל תא ''טארנטסטלא"ה דילש הדובעה-דרשמ הנימ המ-ןמז

 לעב היה ,הטוהר תינמרג רביד אוה .הנחמה להנמל ןוסמוחנ
 ,םינמרגה לא הנוכנה השיגה תא אצמו םיריסאל וסחיב טקאט

 .םידוהיה בצמ תא הבר הדימב לקה הז רבד .הנחמה ישאר
 רדסה םויקל .ןוסמוחנ לש ומוקמ אלממכ ראשנ קינלַאטָא'ז

 .לקניפרוג ידוהיה וטיגה-רטוש וטיגה ןמ חלשנ הנחמב ימינפה

 לע תוחפשמ-תוחפשמ רדתסהל םידוהיל ושריה הנחמה-ןינבב

 ,הלשמ הניפ החפשמ לכל התיה ךכ .תויתמוק-ודה תובטציאה

 ,הנחמל יללכ חבטמ היה .הכימשב וא ןידסב ריתסהל הלכי התוא

 ףילחת -- ברעבו רקובב ,קרמ תחלצ םיירהצ-תחוראל ושיגה וב

 ,םיניארקואה םירמושה תא ודחיש ןמזה ךשמב .םחל-תנמו הפקל

 םיכומסה םירפכל תאצל םידוהיל ועירפה אל םהו ,ש"ייב רקיעב

 .ןוזמ-יכרצמ שוכרל ידכ
 ,םשל םיעסונ ויה עובש ידמ .וטיגה םע ידימת עגמ םייוק

 הדובעה-תכשל" : ץיבוניבר .א .י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר 3

 ."הנבוק וטיגב תינמרגה

 "וןומילאפ לע המאופה''
 (סיטנמגארפ)

 ,לובכה תורוב ילא םיפוצ םלאב
 שונא ןיעמ םיריתסמ םה
 -- ןומילאפ לש העווזה תודוס

 .םידוהיה ירוסיי לש םיב תחא הפיט קר

 ,םיקוחר םה ןיאו ,םימי ויה

 -- םידוהי וסנ ביואה תמיאמ
 ,תורעיב ,תודשב ,םיכרד אל םיכרדב

 .ןגמה-ירסח םיטילפב תלקתנ םוקמ לכב

 ,םיכרדב וברא ,ןבל-טרס ידנוע ,םיערופ
 ,םודדש ,םוכיה ,תוומב ומייא
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 ורבעוה םישק םילוח .םיבקבקו תופורת ,ןוזמ-יכרצמ גישהל ידכ

 רדח היה ןומילאפ לש הנחמה-ןינבב .וטיגה לש םילוחה-תיבל

 .תיאופר הרזע םיריסאל ושיגה הלא ;תוחאלו אפורל דחוימ
 וטיגה ןמ םישניאפור אב ,םידלי תדלל היה רוסאש רחאמ
 .םילוחחה-רדחב תולפה יאשחב השעו

 -נמה .םיריעצ םירוחב 6--5 הנחמה ןמ ומלענ 1944 ביבאב

 םיריעצהש העדוהב ןינעה תא שטשטל החילצה תידוהיה תוגיה

 .וטיגב יזכרמה הנחמה לא ורבעוהו ולח
 םידליה "תייצקא" ןומילאפב םג העצוב םירחא תונחמב ומכ

 האיציה ינפל ,רקובב םכשה ,1944 סראמב 27דב .הבר תוירזכאב

 .ופאטשיגה לש הנטק תינוכמו הסוכמ תיאשמ ועיגה ,הדובעל

 הנחמל ,םיכנהו םינקזה ,םידליה תא םיריבעמש ועידוה םינמרגה

 התוחאו ,גרבדלוג תרמ ,תחא השא .הפיטחה הליחתה דימ .רחא

 ורונ ןהיתש .ןהידלי תא ףוטחל ונתנ אלו םיחצורה םע וקבאנ

 ופאטשיגה שיא ,"היצקא"ה דקפמ ידיב הנחמה רצחב תוומל

 .הקואר

 תונשב רבג ,אריפש ןבואר ,ןומילאפ הנחמב ידוהיה אפורה
 המכ םע עגמ רוציל הסינ ,בר ץרמ לעב שיא ,םישולשה

 -והיה-םע דחי חורבל םתוא עינהלו רמשמה תצובקמ םיניארקוא

 םידוהיל עירפהל אל תוחפל וא ,םינאזיטרפה לא ,רעיל םיד

 חורבל ,ותשאו רלמ ,רחא ידוהיו אריפש וסינ רשאכ .חורבל
 םוקמב ובו הנחמה די-לע תויריב םוגרהו םתוא וספת ,הנחמה ןמ
 ,וארייו םירחאה םיריסאה ועמשי ןעמל -- םהיתופוג תא ופרש

 שחרתמה תא םיזורחב ראיתו טע אבחיהב קיזחה אריפש ר"ד
 תיראלופופ התיה וז ותריצי .םש םידוהיה תולבס תאו הנחמב
 וגדיב הלע המחלמה ירחא .הפ-לעב הועדי םיברו םיריסאה ןיב
 .םייחב וראשנש םידוהיה יפמ תורושה תא םושרל

 ופטח המחלמה ץורפ םע דימ יכ ונל עדונ ןושארה קלחה ןמ

 םואיבהו היסורל חורבל וסינש םידוהי םיכרדב םיאטיל םיחצור

 וחצר ,ויתסב ,הנועה םותב .ןומילאפב לובכה-תורכמב הדובעל

 תאו תורכמב הדובע-םוי ראתמ ינשה קלחה .תויריב םלוכ תא

 תוירזכאה תא ראתמ ישילשה קלחה .ןהידבוע לש רמה םציק

 .1942 ץיקב ,הנחמה ידוהימ השולש םיאטיל םיפיקז וחצר הב

 לש ךרע שי ,"ןומילאפ לע המָאופ" ,םיזורחב רואיתלש רחאמ

 הריציה ןמ םיעטק המכ ןאכ םיאיבמ ונא ,תיטנתוא תודע
 : תירבעל ישפוח םוגרתבו שידייב רוקמב

 'ואמעלאפ ןגעוו עמעאפ ידיי
 (ןטנעמגַארפ)

 ,ןַא ןבורג-ףרָאט ךימ ןקוק םוטש

 ןטייל ןופ ןגרַאברַאפ ןטלַאה ייז

 -- ןַאמעלאפ ןופ תודוס עקיליורג יד
 .ןדייל עשידיי יד ןופ םי ןיא ןפָארט ןייא

 ,טייוו טינ ךַאנ זיא יז ,טייצ א זיא ןעוועג

 -- ןפַאלעג ןדיי ןענייז דנייפ ןופ עטגַאיעג
 רעדלעוו ןיא ,רעדלעפ ףיוא ,ןגעוו ןוא ןגעטש ףיוא
 .ןפָארטעג םיטילפ עזֶאלצוש יד ןעמ'ט

 ,טיהעג ןגעוו יד טָאה טידנַאב-לדנעבסייוו

 ,טביורעג ,טעגרהעג ,טיוט טימ טעַארדעג



 .תונחמב ,רהוסדיתבב םּואלכ

 ברע דע רקובמ ,בערה יפולע

 .המשנה תאצ דע םוניע לובכ-תודובעב

 ; רוקהו תוביטרה ומעו ויתסה עיגה
 .ץובל םיכרד השוע םשגה

 ; םמושו רדוק לובכה הדש =
 .דוע תלעופ הניא לובכה תנוכמ

 ,לובכה תריפחל ןמזה רבכ רבע

 ; םידוהיב ךרוצ דוע ןיא

 ,בורקה רעיל םתוא םיכילומ

 .םמצעל רבק תורכל םתוא םיצלאמ םש

 ,םידבע-םידוהי םירשעו האמ

 .םויאה םציק תא םיאצומ

 ,רקה רבקב ,רעיב ןאכ םיבכוש

 .תיחצנה הנישב םיעוקש

 ,ויתורק ,ויגלש םע ףרוחה רבכ ףלח
 ,ביבאה אוב םע םלועה רועינ
 ,ותמדרתמ עבטה רועינ
 ...םיחרפב וסוכ ,םה ףא ,םירבקה

 ,דע"תורעיב םייחה םיכפמ

 .תורהנ םימרוז ,וררחוש םהילבכמ

 -- ,לובכב םידוהיה ודבעי טעמ דוע
 ...תוריח ןיידע ןיא -
 ו . |

 ,ץק אלל םירוסיי ,הדובע בושו

 ; הז רחא הזב םימיה םיפלוח ךכו
 ; זא ינמ רוכזכ םידוהי םיכמ רבכ

 ..שדחמ ליחתמ רבכ ינטשה קחשימה

 ;רבכמ הז םינשי ,םיצוצר ,םיפייע םידוהיה .הליל
 .ראומ ןיידע רמשמה"רדח קר
 -- םיקחש העיקבה םירוכיש תרמיז
 .םיאמטה בל ותיצה ,האיבסה ,הלילזה

 ,ןאכ ונא םיבשוי -- דחאה ארק -- הרבח"
 ,חדינה םוקמב
 רחא עושעש הפ ונל ןיא
 ."םידוהי תגירה רשאמ

 .קשנב לכה םיזחוא ! הבה ,ןכבו

 .םייטאמוטוא םיבורב םירוי

 אטיל תודהי

 .טרַאפשרַאפ סרעגַאל ןוא סעמרוט ןיא

 ,טכַאנ ייב זיב ירפ ןופ ,טכַאמשרַאפ רעגנוה ןופ

 .טיוט זיב טקינייפעג רערעווש טעברַאדףרָאט טימ

 ,טלעק טימ ןוא ץענ ןייז טימ טסברַאה רעד ןעמוקעג

 .דרע יד קיטָאלב טכָאמ ןגער רעד
 ,דלעפ עקיפרַאט סָאד טייטש טסופ ןוא טלפענראפ

 .רעמ טיג ןיוש טפַאלק ןישַאמ-ףרַאט יד

 ,טייצ יד ןיוש ייברַאּפ זיא ףרַאט םעד ןבָארג םוצ
 .ןבָאה טינ ןדיי יד ןיוש ףרַאד ןעמ
 טייז א ןיא דלַאוו ןיא קעווַא ייז טריפ ןעמ

 .ןבָארג ךיז רבק א ייז טגניווצ ןוא

 עטפַאלקשרַאפ ןדיי קיצנַאווצ ןוא טרעדנוה ןוא

 .ףוס ןכעלקערש םעד ןעניפעג אד

 ,ןטלַאק א ,רבק א ןיא ,דלֶאוו ןיא ןגיל ייז

 .ףַאלש ןקיבייא ןיא ןעקנוזרַאפ

 ,טלעק ןוא ןעיינש טימ רעטניוו א זיא ייברַאפ

 .ןעמוקעג רעדיוו זיא גנילירפ רעד

 ,טלעוו עקימורַא יד ףַאלש ןופ ףיוא טייטש סע

 .ןעמולב ןיוש ןקעדרַאפ םירבק יד

 ,דַלַאוו ןקיבייא ןיא ןבעל סאד רעדיוו טמָארטש'ס
 .יירפ ןיוש ןסילפ ייו ןכייט יד

 ,דלַאב ןטעברַא ןלעוו ףרַאט םייב ןדיי ןוא

 .ייז רַאפ טייהיירפ ןייק ךַאנ אטינ

 לֶאצ א ןֶא ןייפ ןוא טעברַא ןיא רעדיוו ןוא
 .ייברַאפ טייג גַאט ךַאנ גַאט א
 ,לַאמָא יוו יוזַא ןדיי יד ןיוש טגָאלש ןעמ

 .יינ סאד ןופ ןא ךיז טבייה ליפש יד

 ,גנַאל ןיוש ןפָאלש ןדיי יד ןוא טכאנ זיא'ס

 .קיטכיל זיא בוטשכַאוו רעד ןיא רַאנ ןוא
 ,גנַאזעג רוכש א טרָאד ןופ ךיז טגַארט סע

 .קיטכיר ןיוש טַאה טקריוועג ןפנָארב רעד

 ,ָאד טָא ןציז רימ ,רענייא טגָאז ,הרבח"
 .ןקעטש םענעפרַאוורַאפ א פמוז ַא ןיא
 -- אטינ זיא זדנוא רַאּפ גנולייוורַאפ רעדנַא ןייק
 ."ןקעמש ךעלעהיי יד רעוולופ טיג

 .טנאה רעד ןיא רעוועג סָאד !ןַאטעג ןוא טדערעג
 .ןלָאנק ייז ןסקיב עשיטַאמָאטיוא ןופ



 הנבוק וטיג

 : םיפירצה תוריק תא םירודכ םיעיקבמ
 .םינשי םישנא לע םילפונ חיט ישוג

 ; םתנשמ םידוהי םיצפוק הלהב-יזוחא

 .תומצעה תועקפתמ הדערו ליחב

 : הנושאר החווצ תדהדהמ ךשוחבו

 .רודכב עגפנ רבכ דחא

 םימיא- תקעז דועו .םירוי בושו

 ..לילה ךשוחב תעקוב

 -- ,תונברקה םה םיינש רבכ ,ןכא

 ...ונתיאמ דחא לכ טטרב ול בשוח

 ,םידחפו םימיא ליל ,הלילה רבכ ףלח

 ; תאזכש תּוכרב שמשה רבכ הלוע

 ,ףירצה ןמ םיללצה תשרגמ

 : הדירחמ הנומת וניניעלו

 ,לעופה עווג םד לש תילולשב

 .םילוע םידא השוטרה ונטבמ

 ,םייעמה םיצרופ עצפל דעבמ

 ...תורקדזמ ,תושוטל -- םייניעהו

 ,םד לש ףצקב הסוכמ הפה

 .ותוא תבזוע רבכ המשנה

 : תועמשנ ישוקב ךא תונורחאה ויתולימ

 '!יתמקנ ומקנ ,םירבח -- םירבח"

 ...םירוסיילו ,לבסל רבכ ץקה

 ...תודבעה תרָאממ רבכ ישפוח אוה

 -- םוקמ אצמנ רעיה תוציבבו

 .םירשעו האמל ףסונ ,השולש דועל

 ;ילע םש םיפוצ םיחושאו םינולא

 שונא ןיעמ םה םיריתסמ

 -- ןומילאפ לש העווזה תודוס תא
 ...םידוהיה ירוסיי לש םיב תחא קר הפיט

 וב ורתונש םידוהיה .1944 ילוי תליחתב לסוח ןומילאפ הנחמ

 .וטיגה יבשות ראש לרוגכ היה םלרוגו הנבוק וטיגל ורבעוה

 + ןאדייקב הדובעה-הנחמ
 50-כמ תבכרומ הדאגירב הנבוק וטיגמ החלשנ 1942 רבמטפסב

 -וליק 50-כ ,ןאדייק תוביבסב ,סיקשיטוריס רפכל םישנו םירבג

 ףיזפיז איצוהל ,רוב רופחל םהילע לטוה םש .הנבוקמ םירטמ

 ,הגבוק רברפ ,טוסקלאל וחלשנש תונורק יחטשמ לע וניעטהלו

 םשב תאז הדאגירבל וארק םינמרגה .םש םקוהש הפועתה-הדשל

 .("ףיזפיזה רוב") "הבורגזיק"

 ןאדייקב הדובעה-הנחמב הדובעהו םייחה-יאנת לע תועידיה תא .4

 .ץראב םיאצמנה ,רנטרג ףסויו ןייטשרוב םייח ואיצמה

 ,טנַאוו עשיקַארַאב יד ןליוק ךרוד ןסייר סע

 .ןלאפ עדנפַאלש יד ףיוא קניט רעקיטש

 ,ףַאלש ןופ קינָאּפ ןיא ןדיי יד ןעגנירפש סע

 .רענייב יד ךרוד ךרוד טייג רעדיוש א

 ,ףיוא דלאב טכליה יירשעג רעטשרע שינרעטצניפ ןיא

 .םענייא ןיוש ןפַארטעג טַאה ליוק א

 יירשעג א ךַאנ ןוא .טסיש ןעמ רעדיוו ןוא

 .טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא פַא טכליה

 -- ,ייווצ ןיוש תונברק ןבָאה רימ ,ַָאי

 .טכַארט אד רענייא רעדעי ליורג טימ

 ,קערש ןוא רעדיוש ריא טימ ייברַאפ ןיא טכַאנ יד
 .דלימ יוזַא ףיוא טייג יז ןוז יד

 ,קעווַא סנטַאש יד ןיוש קַארַאב ןופ טביירט יז
 .דליב ךעלרעדיוש א ךיז טקעלפטנַא'ס

 ,סיוא אד טייג דיי א טולב ןופ עשזול ַא ןיא

 .עראפ א טצעז ךיוב םענעסירעצ ןופ

 ,סיורַא םערעדעג יד דנגוו ןופ ןרָאפש סע

 .עראטש ןוא עטזָאלגרַאפ -- ןגיוא יד

 ,םיוש ןקיטולב א טימ ליומ ןייז ךיז טקעדַאב'ס
 .המשנ יד סיוא ןיוש םיא טייג סע
 : םיוק ,םיוק ייז טרעה ןעמ ,עטצעל יד רעטרעוו ענייז
 '! המקנ טמענ רימ ראפ ,םירבח"

 טרַאפשרַאפ ןיוש רע טָאה ןדייל ןוא ןגַאלפ ךיז

 ..יירפ רע'ז טעברא רעשיפַאלקש רעד ןופ

 טרַא ןא ןענופעג ןבָאה דלֶאוו ןקיפמוז ןיא

 .יירד ךַאנ -- קיצנאווצ ןוא טרעדנוה יד ייב

 ,ןַא ךימ ןקוק טרָאד סעלגעי ןוא סעכלַא

 ןטייל ןופ ןגרַאבראפ ןטלאה ייז
 -- ןאמעלַאפ ןופ תודוס עקיליורג יד

 .ןדייל עשידיי יד ןופ םי ןיא ןפָארט ןייא

 הליחתש ,םיינמרג םיחקפמ וחיגשה םוקמב הדובעה לע

 אלו חצר-תוכמ םוכיה ,תוירזכאב םידוהיה םידבועל וסחייתה

 לע רבכ רבדל אלש ,הדובעה תעשב החונמ לכ םהל וריתה

 | .הביבסב םירכיאה םע עגמ םויק

 םינמרגה .םיחקפמה תא "ךכר"'ל םידוהיה וחילצה ןמזה ךשמב =

 םה .רפתשה םידוהיה םידבועה לא םסחיו דחוש לבקל ולחה

 תונקל ידכ ,םיכומסה םירפכל םתכלב םידוהיה לא וולתה םג

 .םירכיאה לצא ןוזמזיכרצמ

 -אמוק ףארגה לש רבעשל ונומרא ירדחב הנכוש הדאגירבה

 לע ונשי םידוהיה םידבועה .םיטייבוסה ידי-לע םאלוהש ,יקסבור

 .שק-ינורזמו ץע-תובטציא
 'א ימיב תוקוחר םיתיעל קר וליבוה "הבורגזיק"ה ידבוע תא

 ,ץכ םשב דחא הדאגירבה-שארל הנמתנ םידוהיה דצמ .,וטיגל
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 ,וטיגה לש םילוחה-תיבב התפסנ ותשא) רשיפ ר"'ד -- אפורלו
 .(1941 רבמטפסב 4-ב והותיצה םינמרגהש

 םשל ואבוה .המצע ןאדייקב הדובע-הנחמ םקוה 1943 ץיקב
 .םהידלי םע דחיב ,הנבוק וטיגמ םידוהי םישנו םירבג 250דכ
 םידוהיה .ינרקוד לית םיפקומ םיניטקרסקב ונכוש םלוכ

 וריבעה המ-ןמז רובעכ .ןאדייק דיל הפועת-הדש תיינבב וקסעוה
 לית םיפקומ ויהש הפועתה-הדש דיל םיפירצל הנחמה תא

 דוחל םירבגה ,לודג דחא ףירצב ורג םידוהיה םידבועה .ינרקוד

 | .דוחל םישנהו
 המכ .הלילו םמוי רמשמה לע הנחמב ודמע םינייוזמ םילייח

 ישנא תא םג ןאכל וריבעה הנחמה תמקה ירחא םישדוח

 5--4 הדובעל םוי םוי םתוא םיכילומ ויה ןאכמ ."הבורגזיק"ה
 .לגרב בושו ךולה ,מ"ק

 הפועתה-הדש תמקהב ודבעש ןאדייק הנחמ לש םידוהיה
 .ןוטב-תדובעבו זוקינ תורוניצ תחנהב ,המדא תריפחב וקסעוה

 -כאב ןייטצה דוחיב .ער היה םידוהיה םידבועל םינמרגה סחי

 הנחמב ךלהתה רמשמה ילייחמ דחא .ראואז חקפמה ותוירז
 םנמא אוה ומויא תא ."והשימב תוריל חרכומ ינא םויה" :םייאו

 וליחתה ןמזה ךשמב .תחא הרענ גרהו הרי אוה -- םעפ םייק
 ולדח םהו רפתשה םסחי ,םידוהיהמ "תונתמ" לבקל םינמרגה

 םיאב ויהש ,םיאטילה לצא ןוזמ-יכרצמ תונקל םידוהיל עירפהל
 .הפועתה-הדשב דובעל

 קתונו טעמכ וטיגה ןיבל ןאדייק הנחמב םידוהיה ןיב רשקה

 ודעונש ,םילוח וטיגל םיעיסמ ויה תוקוחר םיתיעל קר .לילכ

 איבהל וחלשנש םידבוע וא ,וטיגה לש םילוחה-תיבב זופשיאל
 .תופורת

 םישג תצובק ןאדייק הנחממ םינמרגה ואיצוה ןמז רובעכ

 תויאלקח תודובעל ןכו ינמרגה יאבצה םילוחה-תיבב הדובעל
 הרוחב התנמתג "תואלקחה תדאגירב" שארל .הנחמה תבריקב

 רופישל תובר ומרת הדאגירבה תודבוע .יול הקבר ,ץרמ תלעב
 .דאמ חער התיהש ,הנחמב הנוזתה

 .ןמהל ,הנבוק וטיגמ ינמרג ידוהי הנמתנ הנחמה""ןקז"ל
 .םידוהיה םידבועה םע רימחמו השקונ ,ןדפק היה אוה

 תא ומייק וילייחו ינמרגה הפועתה-ליחל ךייש היה הנחמה
 .וילע חוקיפהו רמשמה

 התיה ןאדייק הנחמב ןכמ רחאלו "הבורגזיק"ה תדאגירבב
 וטיגב םינזיטרפה ןוגרא ירבח ויה הימזויש תרתחמ תעונת הליעפ
 קשנ תגשהב וקסע ,ןוגראה ירבח ,םידוהיה םידבועה .הנבוק
 ; תוגורקה תא הדימה לע רתי םיניעטמ ויה :הלבח תוליעפבו
 רועבל וליחתי ךרדבש ידכ ,תונורקה ילגלגב לוח םיסינכמ
 ויה ףיזפיזה ןעטוה םהילעש תונורקה יחטשמ תא ; םהיריצ
 רקיעב .הצוחה ךפשנ היה ףיזפיזהו ךרדב וחתפנש ךכ "םירגוס"
 םינזיטרפה םע רשקב אובל םידוהיה ןוגראה ירבח ולדתשה
 םייח םיזעונ תונויסנ ושע הז ןוויכב .הביבסב ויחש םייטייבוסה
 םדיב הלע ןמזה ךשמב .יקסנידס רתלאו רנטרג ףסוי ,ןייטשרוב
 םה .םידוהיל רוזעל םינכומ ויהש םירכיא המכ םע רשק רוציל
 םישנה םג וגישה קשנ תצק .קשנ-ילכ המכ שוכרל םג וחילצה
 םע עגמ ןהל היהו םינמרגה לש יאבצה םילוחה-תיבב ודבעש
 .םיעוצפה םינמרגה

 העצובש ,םידליה לש "היצקא"ה ןמ תוקומע עזעוז הנחמה
 הסנכנ הדובעב ויה םידבועה לכ רשאכ .1944 סראמב 27"ב
 .ףירצב ויהש םידליה 30 תא הדמשהל האיצוהש תיאשמ הנחמל

 (טיל תודהי

 וירזועמ ,.ס.סה ישנא ,רֶאּואֶאו םָארגליפ ידידלע העצוב "היצקא'"ה
 .הקג לש

 -םוקממ םיריסא 12 לש הצובק החרב 1944 יאמב 12"ב

 ,םישנא העברא תב תחא לכ ,תוצובק שולשב וסנ םה .הדובעה

 היהש קשנה טעמב .םירכיא לצא שגפמ תומוקמ םהל ויהש
 יגארט .הנטק םינזיטרפ תגולפ םידוהיה םידבועה ומיקה םדיב

 ךלה אוה .יקסנידס רתלא ,החירבה ימזוימ דחא לש וציק היח

 .רזח אלו ,שק תמירעב ריתסהש הבורה תא תחקל רכיא לא
 רסמ אל אוה ךא ,ותוא וניע םה .םינמרגה ידי-לע ספתנ אוה
 .תודוס םוש םהל

 םישנ המכ םג וסינ הדובעה-םוקממ הצובקה החרבש ירחא

 וספת םירמושה .ןדיב הלע אל רבדה ךא ,הנחמה ןמ חורבל

 הינוסו ןילרק הטא ,ןייטשולב הניירבו הנייש תויחאה :ןתוא
 "תואלקחה תדאגירב" שארב הדמעש ,יול הקבר לש המא ,יול

 ידיל ורסמנ וספתנש םישנה .םינזיטרפה לא חורבל החילצהו

 ופאטשיגה שיא דחוימב הנבוקמ עיגה ןתריקחל .ופאטשיגה

 לע ןהיפמ רבד ץמש איצוה אל אוה .הצמשל עודיה ,לטיק

 לכ תוחכונב תויריב ןתעברא תא חצרו ,חורבל ןנויסנ תרטמ
 .םיריסאה

 דע ,המ-ןמז דוע םייקתהל ףיסוה ןאדייקב הדובעה-הנחמ

 ושגפנ םש .'זבינופב הדובע-הנחמל םיריסאה לכ תא וריבעהש
 הנבוק וטיגמ םיחולשמ ינשב ורבעוהש הנבוק וטיגמ םידוהי םע

 היבטלל היילגהה : ןלפק .י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר) הגירל
 .הז הנחמ יריסא רתי לכ לרוגכ היה םלרוג .(הינוטסאלו

 זוכיר-תונחמל םלוכ ורבעוה 'זבינופל תיזחה הברקתה רשאכ
 .הינמרגב

 * ראדישוקב הדובעה"הנחמ

 ייטארנטסטלא'ה דילש הדובעה-דרשמב הלבקתנ 1943 ביבאב
 50-כ ,ראדישוקב הדובע-הנחמל םידבוע 3007כ קפסל השירד
 תב הנושאר הצובק .(ףרוט) לובכ תיירכל ,הנבוקמ םירטמוליק
 הנחמה לכב .1943 יאמב 15-ב וטיגהמ םשל החלשנ םישנא 6
 הנושארה הצובקה לש הדיקפת .רדוגמ אל ,דחא ףירצ קר זא היה
 רחאמ .ןאכל עיגהל דוע םידמועה ליבשב םוקמ ןיכהל היה
 הנחמה םוחתב עוגל היה רשפא ,רדוגמ היה אל םייקה ףירצהש
 אל חלשנ ןוזמ ןכש ,ידמל הבוט התיה הנוזתה .ישפוח ןפואב
 רומאכ דעונש ,הנחמה לכ ליבשב אלא ,םישנא 16 ליבשב
 .שיא 300"ל

 אלו יותש דימת היה ,הקרַאש םימולשתה-ןיצק ,הנחמה דקפמ
 לע ליטה הדובעה לוהינ תא .הנחמה יניינעב רתויב ןיינעתה
 תא הישנא ליבשב קיפהל עדיש ,טור ידוהיה ,הצובקה שאר
 .בצמהמ תלעותה ברימ

 הנבוק וטיגמ ואבוה זאו ,ףסונ ףירצ הנחמב םקוה ןמזה ךשמב
 ואבוה 1943 ינוי עצמאב .םיריעצ םירבג המכו םירשע דוע
 םידוהיה 800 ךותמ ואב הלא .םידוהי םידבוע 260 דוע הנחמל
 הנבוק וטיגל יאמ שדוחב ריבעהל "טארנטסטלא'ה ידיב הלעש
 .אי לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר) .לסוחש רימז'זב הנחמהמ
 .(הנבוק וטיגב תינמרגה הדובעה-תכשל : ץיבוניבר

 ולחה ,הבכרה אולמל ראדישוקב הדאגירבה העיגהש רחאל

 ,דמלמ .מ תאמ ולבקתג הנחמב הדובעהו םייחה-יאנת לע תועידיה 5
 .ב"הראב ררוגתמה



 הנבוק וטיג

 למסב זא ףלחוה הקראש הנחמה-דקפמ .לובכה תיירכב הישנא
 .ופלח "םיבוטה םימיה"ש הרחמ דע ושח הנחמה ישנאו ,ךוקנאפ

 םבושב םגו ,ברעב הנומש דע רקובב שולשמ הלהנתה הדובעה
 ינימ לכ .הערוה הנוזתה .החונמל םידבועה וכז אל הדובעהמ
 תינומה החירב זא הלחה .םהייח תא וררימ תויוללעתהו תוקידב
 .הנחמב בצמה רתוי רימחה ךכ לשבו ,וטיגל הרזח הנחמהמ
 ןמ םיפיקז הנחמה-דקפמ ןימזה םידוהי תחירב עונמל תנמ-לע
 אל הלא םיפיקז .םינמרגה תורישל ורבעש םייסורה םייובשה
 םידבועה תא וכיה םה .םהילע לטוהש הרימשה דיקפתב וקפתסה
 ,לאמש לעו ןימי לע םהיבלגמב ,םישנ ןהו םירבג ןה ,םידוהיה

 .תפותהמ לצניהל ךיא הצע סכיט דחא לכו רימחה הנחמב בצמה
 ודבע אל וב ,/א םוי אב הנהו .םימי עובשכ רבדה ךשמנ ךכ
 םייסורה םיפיקזה ולחה ,ךרעל ברעב 9 העשב .הנחמב ויה לכהו

 העובקה העשה יכ ףא ,םיפירצל םידוהיה םידבועה תא ץירהל
 םידבועה וררועתה ךרעל 11 העשב .10-ב התיה ןושיל תכלל
 תא ואלימ דחפו המיא .םיעוצפ תוקעזו תוירי לוקל םידוהיה

 זמ הצירב הנחמל ועיגה ןעמשלו ,העשכ וכשמנ תויריה .םביל

 וריתה אל רקובה דע .הרטשמו םימרדנ'ז ,םיינמרג םילייח ריעה

 םידבועה תא ואיצוה רקובב 8 העשב .םיפירצה ןמ תאצל שיאל
 .חרב אל םהמ שיא םא עובקל ידכ דקפימל םיפירצהמ םידוהיה
 ,ךוקנאפ ,הנחמה-דקפמ םיגורה םילטומ ויה הנחמה רצחב
 ,הנחמה יפיקזמ דחא יסורו יסור למס ,לובכל ידנלוהה החמומה

 םהמ 21-ו וממוקתה םיפיקזה יכ ררבתה .םינמרגה יתרשממ
 .וחרב

 בצמה הנתשה זאמו ,הנחמל שדח דקפמ הנמתנ םוי ותואב

 תא אנשש ,בל ךר שיא היה שדחה דקפמה .הבוטל הנחמב

 .הנחמב רטשמה תא הברהב לקה ןכלו ,םיצאנה תאו אבצה

 הנחמהמ וחרבש םידוהיהמ םיברש ,ךכ ידכ דע ועיגה םירבדה

 לובכה תיירכ חמייתסה 1943 טסוגואב .בוטה םנוצרמ וילא ורזח
 .תורעיב םיצע תתירכ תודובעל ורבע םידוהיה םידבועהו

 לש תיאשמ הנחמל הסנכנ ,1944 ראוני עצמאב ,דחא םוי
 הדובעה ןמ רעיה-תגולפ הרזח רשאכ .(ןוחטבה תרטשמ) .ד.סזה

 אוה .םידוהיה םידבועה לש דקפימ ךורעל .ד.ס-ה ןיצק הוויצ

 םאיצוהו תיאשמב םבישוה ,30 ליגמ הטמל םישנא 12 םכותמ רחב

 רבד םמע תחקל םהל השריה אל אוה ."הדובע"ל הנחמהמ

 םישנאה תא .רבד םהל רסחי אל שדחה םתדובע-םוקמבש ,ורמאב

 םינמרגה ועיסה םירחא הדובע-תונחממ םיפסונ םידוהי רפסמ ןכו

 תורובהמ איצוהל םתוא וצליא םשו ,"יעישתה טרופ"'ל ,הנבוקל

 ,ןתוא ףורשלו תונוש "תויצקא"ב וחצרנש םידוהי לש תויווג

 'ר) "טרופ"המ החרב םימדוקה תויווגה-יפרוש תגולפש רחאמ

 .(יעישתה טרופה :ןוסלטייפ .א לש ורמאמ תא הז רפסב
 רחאל ,ראדישוקב הנחמה דקפמ תא םינמרגה וקליס םייתניב

 דקפמל .ידמ בוט אוה םידוהיה םידבועה לא וסחי יכ וחכונש

 לבא ,רתויב ער שיא היה אל הלה םג .רחא למס הנמתנ הנחמה

 למס הנּומ ומוקמב .תיזחל חלשנ אוה םיטעומ םימי רובעכ

 -תמב ןיינעתהל טיעמהו קהבומ ןייתש היה אוה םג .רחא ינמרג

 לש תוגיצנ ןיעמ ידיל הרבע הנחמב "הטילש"הו ,הנחמב שחר

 .םידבועה תבוטל בצמה תא לצנל הביטיהש ,םידוהיה םידבועה

 דגנ "היצקא" הנחמב םינמרגה ועציב 1944 סראמב 27-ב

 הדמשהל ורבעוהו םהירוה ידימ וערקנ םידלי 22  ,םידליה

 זא רבעש ארונה עוזעזה תא םילימב ראתל רשפא-יא .ץיוושואב

 .הנחמה לכ לעו םילוכשה םירוהה לע
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 ,הנחמב םידוהיה םידבועה לכל ררבוה םידליה תייצקא ירחא
 םייטייבוסה םינזיטרפה םע עגמב ואב םה .םירופס םהימי יכ
 םלוכ ,םידבועה רורחש רבדב ,הנחמה תבריקב ,תורעיב ויהש
 ומ וחרבי יכ טלחוה ,םייעובש וכשמנש תונכה ירחא .םקלח וא
 וראשיי ראשה וליאו ,םיריעצ 80 םינזיטרפל ופרטציו הנחמה
 .ידמ םירגובמ םישנא לבקל וצר אל םינזיטרפה ןכש ,הנחמב

 ,םכוסש יפכ שיא 80 אל הנחמה ןמ וחרב 1944 לירפאב 11-ב

 החירבה םויב רבכ .הנחמב וראשנ םירחאה לכ .44 קר אלא

 וחילצה םבור ךא ,םיחרובה ירחא ףדרמ .ד.ס-ה ישנא וכרע

 בייואה דגנ קשנב ומחלנו םייטייבוסה םינזיטרפל ףרטצהל
 .יצאנה

 -הנחמל ופרוצו הנבוקל ועסוה הנחמב ורתונש םישנאה 0
 .(ןלהל 'ר) טוסקלאב הדובעה

 6 טבובב הדובעה"הנחמ

 "טארנטסטלא"ה דילש הדובעה-דרשמל העיגה 1943 ץיקב

 ,טבוב הרייעה דיל רעיב םיצע תתירכל הדאגירב ביכרהל העיבת
 .הנבוקמ םירטמוליק 25דכ

 דיל הדובעה-הנחמבש השגרהה העייס הדאגירבה תבכרהל
 קר אלו ,הביבסב םירכיאה םע עגמ רוציל היהי רשפא טבוב

 טלקמ-םוקמ אוצמל םג אלא ,ןוזמז-יכרצמ םלצא תונקל ידכ

 טבובב הדובעה .םידליה ליבשב רקיעבו הדאגירבה ישנא ליבשב

 םש םייחה-יאנתו הבונאיב הדובעה-הנחמבש וזל המוד התיה

 רתוי השק היה ךא ,הבונאיבש הלאמ םיבוט ףא תצקמב ויה

 רבכ ךפה 1943 ויתסב ןכש ,וטיגל ןוזמ-יכרצמ םשמ איבהל

 רשא .ס.סה ישנא לש םתטילשב היהש זוכיר-הנחמל וטיגה

 .וטיגל םיכרצמ תחרבה לע חוקיפה תא דאמ ורימחה

 םיחצרנה תופוג תפירשב וקסעוהש םידוהיה תחירב ירחא

 -וקמב םידוהיה לע דוצמ ופאטשיגה ישנא וכרע ,יעישתה טרופב

 .םיחרובה תא סופתל תנמ-לע ,טבוב תביבס םללכבו ,םינוש תומ

 תונקל הווקתב םירכיאה ןיב וטטוש רשא ,הנחמה ישנאמ המכ

 ךשמב .םהייחב ומלישו םינמרגה ידי-לע וספתנ ,ןוזמ-יכרצמ

 לש ןיערגה תא טבוב לש "םיצעה תדאגירב" התוויה ןמזה

 תיירכל םינמרגה ידי-לע םקוהש הדור-ולזאקב הדובעה-הנחמ

 .(ןלהל 'ר) לובכ

 ב

 -הנחמל 1943 ויתסב וטיגה תכיפה התוּול ,ליעל רמאנש יפכ

 םינוש תומוקמל וטיגה תייסולכוא רוזיפב ,ס"סה תטילשב ,זוכיר

 יבשות לש לודג רפסמ תרבעה :רמולכ ,"טוקריסק" לש ךרדב

 דיל םיניטקרסקב עבק תבישיל ,םהיתוחפשמ ינב םע דחי ,וטיגה

 ינש -- ץנאשבו (הפועתה-הדש) טוסקלאב ההדובעה-תומוקמ

 .הנבוק ריעה ירברפ
 -יטקרסקל םישנאה תרבעה הררוע אל ,תורעשהה לכל דוגינב

 ילבו יסחי טקשב העצוב איהו םירבעומה תודגנתה תא םינ

 : ךכל תוביס יתש ויה .תוערפה
 ירחא וטיגה לע הטלתשהש שואיהו ןואכדה חור -- תחאה

 הב ואר לכה .1943 רבוטקואב 26-ב "תינוטסא"ה "היצקא"ה
 םירובס ךדיאמ .םישדח םיעוזעזל ופיצו טקשה תפוקת םויסל תוא

 ר"דה תאמ ולבקתנ הנחמב הדובעהו םייחה-יאנת לע תועידיה .6

 .ץראב אצמנה ,גרבסלב .א
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 םיחוטב םידוהיה ויהי ץנאשו טוסקלאב הדובעה תונחמבש ויה
 -יאנתש וניבה יכ םא ,םירחא תומוקמל הרבעה ינפמ תוחפל
 .וטיגב םיאנתה ןמ חברהב םיעורג ויהי םש םייחה

 לש תודוקפ יתש לשב וטיגב ןוכישה תויעב תפרחה -- תינש

 עודי היהש חטשה יוניפו "םילודגה םיקולבה" יוניפ :חקג
 ."ןושארה רוטקס"ח וא "הקיתעה ריעה' םשב

 ,וטיגה לש רתונה חטשב רויד אוצמל דאמ הֶשק היהש ןוויכ
 רוגל םהילע היהי םא םג ,הדובעהדתונחמל תאצל םיבר ופידעה
 .ןיטקרסקב

 ז טוסקלאב הדוכעה"הנחמ

 ."טוקריסק"ה לש ןושארה בלשה השענ 1943 רבמבונב 30"ב
 אל טוסקלאב עבק-תבישילו הדובעל ואצוה וטיגהמ שיא ףלא

 .הפועתה-הדשב םתדובע"םוקממ קוחר
 וסנכוה םה .תורמ תובזכא םישנאל ומרגנ ,הנחמל םאוב םע

 שולשב ץע-תובטציא םליבשב ונקתוה םש ,לודג ןיטקרסקל
 ונכושו םישנה ןמ ודרפוה םירבגה :דימ וערקנ תוחפשמה .תומוק
 םירעגה -- ודרפוה םידליה םגו ,ןינבה לש הנושארה המוקב
 תוהמאה םע -- רתוי םינטקהו ,תובאה םע וראשנ םילודגה
 .9 חעשה דע קר רתוה הלאל הלא ןיב עגמה .הינשה המוקב

 ףירצ היה רדוגמה חטשבו ,ינרקוד לית ףקומ היה ןיטקרסקה
 .הסבכמהו חבטמה םג ויה םש .ינמרגה רמשמה לש

 רתוי רייטצה אוהו ,דאמ תינדפק התיה הנחמה לע הרימשה
 וחקלנ םישגאה םמע ואיבהש םיצפחה .וטיגה רשאמ אלכ-תיבכ
 ול שורדה תא קר לביק דחא לכ .דחוימ ןסחמב ומשוהו םהמ
 .םיפסונ םיצפח איצוהל היה רתומ םייעובשב םעפ קר .רתויב
 םידוהיה ויה ,ןוזמה סיטרכ לע תויחל היה רשפא-יאש רחאמ

 .םיאטילה לצא ןוזמ-יכרצמב םהיצפח תא רימהל םיניינועמ
 = .השק הכמ התיה םיצפחה לא השיגה תלילש

 םישנהו םירבגה קר אל התע וחלשנ הפועתה-הדשב הדובעל

 וטיגב םירוטפ ויהש הלא םג אלא ,הדובעל םירישכ ויהש

 הנחמב וראשנ םויה תועשב .הלחמ וא ליג ימעטמ הדובעהמ
 םישנ המכ חוקיפב -- 11--10 ליג דע םידליו םינקז ,םילוח קר
 .תצקמב רתוי םיאירב ,םינקז םירבגו

 יוותס םויב הפועתה-הדש לש חותפה הדשב הדובע םוי ירחא
 ,טלמ יקשו םינבל תאישנ ,ותביחסו ןוטב תשיחב ,םושגו רק

 הקוצמה המויא

 ; הקד לכב ונל ברוא תוומה
 .םיטחוש ,םינעמ .ס.סה

 ? םיינמרגה םיבלכל תושעל המ

 ? תקדוצה הרטמל השענ המ

 ,ןיכסב ,ןבאב ,ןזרגב

 ! בייואל ודגנתה ,הרבח
 ,תרשרשה וערק
 ,רדגה וסרה
 ! ברקל אצנ םויה דוע

 ורסמנ טוסקלאב הדובעה"הנחמב םיאנתה לע תועידי 7
 ,ץראב םיאצמנה ,גרבליז .סו סיירפ .א

 ידידלַע

 אטיל תודהי

 .ןיטקרסקל ברעב םירזוח רוקח יגופסו םיבוטרה םידוהיה ויה
 התיה וטיגבש דועב ,חונל היה ןתינ אל שיא ףלא לש הלומהב

 לכוא ומצעל ןיכהלו ותניפב תצק חונל תורשפאה דחא לכל
 ןמ קרמ-תנמב קפתסהל היה ךירצ הנחמב .ויתויורשפא יפל
 לעב חצור שממ הנחמה-דקפמ היה הז לכל ףסונ .יללכה דודה

 -ראשרטנואה אוה ירה ,זוכיר-תונחמ המכב שכר ותואש ,ןויסנ

 .ההימ לרק .ס.סה לש ררהיפ
 "אטח"ה לע .שממ םונהיגל הנחמה תא ךפה הנחמה-דקפמ

 תועש לע תועש .םינפה לע אקוודו בלגמב הכמ היה רתויב לקה

 תוקנל םחירכהו ,ץובב בכשל םצלאמו םידוהיה תא ץירמ היה

 .תורחואמ הליל-תועש דע שומישה-יתב תא
 רקובב המיקה םע -- םידקפימ הנחמב ומייק םויב םיימעפ

 הכמ הנחמה-דקפמ היה םידקפימה תעב .הנישל הכילהה ינפלו

 .חצר תוכמ םיריסאה תא
 תעשב וליפא .םהיתושנ לא סנכיהל הנחמב םירבגל היה רוסא

 היה רוסא תונורדסמב וא תוגרדמה לע תוירקמה תושיגפה
 הכמ ההימ היה ולא ןוגכ "תוריבע" לע .םילמ המכ ףילחהל
 .תוירזכאה אולמב ולוגרפב

 וכרדב ומע חקל והשימ יכ ,הלגמ חנחמה-דקפמ היה רשאכ
 ,ןוזמז-יכרצמב תאז רימהל "דכ ,רחא ץפח וא תנותכ הדובעל

 ."עשופ"ב ויתוכמ תא אילפה םג אלא ,ץפחה תא םירחהש קר אל

 ובושב ןוזמ-יכרצמ ולצא ואצמנש שיאה תא דקפ לרוג ותוא
 לע םיעצמה רודיס תא קדוב היה ןמזל ןמזמ .הדובעה ןמ
 הכימשה וא ולש שקה"ןורזמ רשא שיאל היה יואו ,תובטציאה
 ..הב הצר הנחמה דקפמש הרוצב ורדוס אל

 השק שיא ,ןייטשנרב םשב ינמרג ידוהי היה הנחמה-ןקז
 התיה הנחמב ימינפה רדסל .םיריסאל תובר תורצ םרגש ,ןדפקו

 -ארב ,(הרטשמ) רדסה-תוריש לש תידוהי הצובק םג תיארחא
 הנותנ התיה הנחמב תיאופרה החגשהה .השמט דוד לש ותוש

 .פ תוחאהו ,אריפשו גרבליז .א ,גרבדלוג .א םיאפורה ידיב
 .קי'צנבור

 -תעונת שארב ודמע סיירפ .בו ןוסלדייז .ש ,גרבליז .א רייד

 ,וטיגב םינזיטרפה ןוגרא םע רשק המייקש ,הנחמב תרתחמה
 -ןסחממ קשנ "תביחס" הז ללכב ,תונוש תומישמ עצבל ורזעו
 םש רבוחש ,ריש דיעמ הנחמב חורה-בצמ לע .טוסקלאב קשנה
 : "המחלמ רחמ םא" יסורה רישה ןחל יפל ותוא ורש רשאו

 ,טיונ עכעלקערש א זיא'ס

 ,טיוט רעד קידנעטש זדנוא טארד'ס

 .ןטכעש ,ןקינייפ סעקינסעסע יד

 ,טניה עשישטייד יד טימ דניצא ןעמ טוט עשז סאוו

 + ןטכערעג םעד ,ליצ ןראפ ןאט עשז סאוו

 ,רעסעמ א טימ ,ןייטש א טימ ,קאה א טימ

 ! דנייפ םעד ןגעקטנא ךיז טלעטש ,ּהרבח

 ,טייק יד רעדנאנופ טסייר

 ,םיוצ םעד רעדנאנופ טסייר

 !טנייה ךאנ טעסיורא טמוק ףמאק םעד וצ

 ,םיריסאה רפסמ טוסקלאב הדובעה-הנחמב לדג ןמזה ךשמב
 ודבע םדוקש ,וטיגה ישנא לש ףסונה "טוקריסק"ה לשב תאזו
 ,"קאלפ" הדובעה תודוקנב -- טוסקלאב תוינוריע תודאגירבב
 הרהמ דע עיגה םיריסאה רַפסִמ .דועו תוילעמ ,םיפירצ ןיינב
 ,הלעמו םייפלאל



 הנבוק וטיג

 הנחמה ןמ םילוח ידי-לע םידוהיה ומייק וטיגה םע רשקה תא

 תא .םיחותינל וא זופשיאל וטיגב םילוחה-תיבל ורבעוהש

 ןמ םיאיבמ ויה ןכ .שבוחו הנחמה אפור םיוולמ ויה םילוחה

 .הנחמה ישנא ליבשב ןוזמדיכרצמ וטיגה
 סראמב 27-ב העצוב רשאכ הנחמה לע רבע השק עוזעז

 וסנכנ הדובעב ויה םידבועהש העש .םידליה תייצקא 4

 םינטקה םידליה תא הדמשהל ואיצוה ןהבו תויאשמ המכ הנחמל

 ורזחש םירוהה לש םבצמו םבאכ תא ראתל השק .םינקזה תאו

 ,התיבש זירכה הנחמה .םהידלי תא ואצמ אלו הדובעה ןמ

 .הדובעל ואצי אל םימי השולשו ןוזמ לבקל ונאימ םיאולכה

 םתוא עינהל םחוכב היה אל הנחמה-דקפמ לש םידעצ םוש

 .הדובעל תאצל
 הנחמה-דקפמו םיריסאה לכ לש םרעש תא וזזג 1944 ינויב

 תישארב .זוכיר-תונחמב םירוצע לש םיספ ידגב םשיבלהל לחה

 67ב ,םנמאו ,הנחמה יוניפ לע רבדל ולחה רבכ ילוי שדוח

 ןמ ואצוה ףוג-יאירב םירבג האמ .תאז עצבל ושגינ ילויב
 ונופש תוניפסב .ןבתו שק תונטק תוניפסמ קורפל ווטצנו הנחמה

 .הינמרגל הנחמה יריסא תא יטלבה םיהו ןמיינה לע וטישה

 .ואכאדו ףוהטוטשב זוכירהדתונחמל אשמ"-תונורקב ורבעוה םה

 8 ץנאשב הדובעה"הנחמ

 ומיקה וטיגה יבשות "טוקריסק"ל ינשה הדובעה-הנחמ תא

 קחרה אל ,ןיטקרסקה רוזיאב ,ץנאש ,הנבוק רוורפב םינמרגה

 םידוהי םינמרגה ואיבה 1943 רבמטפסב רבכ .ןומינאפ רשגמ

 .םידוהיה םידבועה ליבשב ץע-יפירצ ומיקיש ידכ וטיגה ןמ

 500-כ .םידוהי ףלאכ הנחמל ורבעוה 1943 רבמצדב 16זב

 .רחואמ רתוי תצק ורבעוה םיפסונ םידוהי

 -ואבסרה'ה ליבשב ודבעש םידוהיה וזכור הז הדובע- הנחמב

 -הדש ירחא ,התיהש ,(תיאבצה הינבה-תדיחי) "הלאטשטסניד

 .ידוהי הדובע-חוכ לש רתויב הלודגה הקיסעמה ,הפועתה

 -בועש ,םינמרגה לש םילודג הדובע-תומוקמ השולש דוע ויה

 דרשמ :םהו .ץנאשב הדובעה-הנחמב וטקרוסק םידוהיה םהיד

 .קלדה תדוקנו ,אבצה לש דוגיבה דרשמ ,אבצה לש הנזהה

 ראית ,הז הנחמב אלכנש ,ןַאמייה םהרבא ליחתמה ררושמה
 רעצנאש" וריש .וביבס שחרתמה תא םייטסקרס םיזורחב
 תונחמב תובר רשומ היה (ץנאש הנחמ ריש) "דיל-רעגאל
 ךיא ףראד סָאוו" יראלופופה רישה ןחלב ,הנבוק וטיגב םגו

 ישפוח םוגרתבו רוקמב רישהמ םיעטק איבנ ..."רעמ ןבָאה

 : תירבעל

 ,סעלַא ןבָאה רימ ,ךַאז ןייק רעמ ןפרַאד רימ

 -- תולד ןצנַאג םעד טכַארבעגטימ אטעג ןופ

 ,דניזעגזיוה עצנַאג סאד ,דניק סָאד ןוא לבייוו סָאד
 .העש רעקידלזמ א ןיא אד ךיוא זיא עטבילעג יד

 ; ערַאנ עטרַאה יד -- םייה עיינ רעזדנוא
 !עראד ןטייז יד ייוו ןעוט סע ,יוא
 ,קנעש ןיא יוו למוט א ,קנעב ףיוא ןוא ןשיט ףיוא
 .סאפ א ןיא גנירעה יוו ,שאמשימ א ,טפאשגנע ןַא

 ידיזלע ורסמנ ץנאשב הדובעהיהנחמב םייחהדיאנת לע תועידי 8

 .ב"הראב יחה ,ןמקרב .פ

3 

 ,היחמ ַא רֶאג ,ליווו ןוא טוג זדנוא זיא'ס
 !עיינ א ,טלעוו א טכָאק לסעק א ןיא יוו

 ,טיירפשעצ ךעלעביטש ןיא ,טייזעצ טינ ןענייז רימ
 .םאצ א ןוא סעטַארג םָאטש רעזדנוא ראפ טיירג זיא'ס
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 ,רעדירב רעצנאש ריא ,רַאנ טהגאדעג טינ

 ; רעדיוו למיה רעד רָאלק ןרעוו ךֶאנ טעוו'ס
 ,יינ ןרעוו'ט ןבעל סָאד ,ייברַאפ טעוו ערַאמכ יד

 !ץוט ןפיוא תוכרב טימ ,סטוג סעלַא טימ טשטנעבעג

 ,ונל שי לכה ,םולכ ונל שורד אל
 --ונלש ינועה לכ תא וטיגהמ ונאבה

 ,החפשמה לכ תא ,ונידלי תא ,השאה תא
 .תחלצומ העשב ,ןאכ הבוהאה ףאו

 ,םישקה הנישה תובטציא -- שדחה ונתיב
 .םיזרה םיכריה וגל םיבאוכ ,יוא

 ,חזרמ תיבבכ שער ,ונדיל םילספס ,תונחלוש
 .תיבחב םיחולמ םיגד ומכ ,תופיפצו המוהמ

 .תיתימא האנה ,ונל םיענ ,ונל בוט

 .שדח םלוע חתור ,דודב ומכ

 ,םידרפנ םיתבב םירוזפ ונא ןיא
 .לית רדגו םיגרוס םינכומ ונרובע

 ,ץנאשמ וניחא ,וגאדת לַא ךא

 ,בוש םימשה ורהבתי דוע
 ,ושדוחי םייחה ,ורזפתי םיננעה
 .רשואו בוט לכב םיכורב םייח

 םילודגה הכאלמה-יתב לש ידוהיה להנמה לש ותולדתשהב
 המכ ץנאשב הנחמה לא םינמרגה וריבעה הנבוק וטיגבש
 הפחיר לוסיחה תנכסש ,הנליוובש "סילייק" הנחמהמ תוחפשמ
 .וילע

 אוה .הקצנַָאב ונורב רריפרגאל-.ס.ס היה ץנאש-הנחמ דקפמ
 .םיימינפה הגחמה ייחב הברה ברעתה אלו םידוהיה םע רימחה אל
 תויתמוק-וד תובטציא םע ,ץע-יפירצ השימחב ונכוש םידוהיה
 תאז לכב םהל רשפוא ,םישנהמ ולדבוה םירבגה יכ ףא .הנישל

 ףירצב וקזחוהש ,םידליה םע עגמ םייקלו החפשמ ייח להנל

 ,ןמקרב לאירזע תא "טארנטסטלא"ה הנימ הנחמה"ןקזל .דרפנ

 עגמ רוציל ךיא עדיו ימאנידו ליעפ הדאגירב-שאר רותב עדונש
 -- ינשה לע ,עלוק יוטיבב עיפשמ היה דחאה לע .םינמרגה םע
 .ץנאש הנחמ יאולכ ליבשב תולקה גישה ךכו .דחושב

 אלל טעמכ ,ןוזמז-יכרצמב םהיצפח תא ורימה םידוהיה
 .רתויב םישק ויה אל הדובעה-יאנת םג .תוערפה

 םירטוש השולש ויה הנחמב ימינפה רדסה לע הרימשל

 הנחמה חבטמב .תחא השא םהיניב ,םישוג-ישאר השימחו םידוהי
 םירשק רשק ידוהיה הנחמה"ןקז .תוידוהי םישנ המכ ודבע
 -יטנא היהש ,אבצה לש הנוזתה דרשמ להנמ םַע םג םיבוט
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 הנוזתה לע םג הנוממ היהש רחאמ .ויתופקשה יפל טסירלטיה

 רקיעב .םידוהיה ףא הזמ ונהנ ,הנבוקב םייגמרגה םילייחה לש

 םהב וללעתה אלש ,הדבועה ןמ םיצורמ הנחמה ידוהי ויה
 .טוסקלאב הדובעה-הנחמב ומכ

 .יזכרמ זוכיר-הנחמ בשחנש ,וטיגה םע עגמ םייק ץנאש-הנחמ
 .וטיגה לש םילוחה-תיבב וזפשוא תושק תולחמב וקלש םידבוע

 .הנחמה תאפרמל תואופר קפיס וטיגה לש תחקרמה*"תיב

 ץנאש-הנחמב םג העצוב םירחאה הדובע"תונחמבו וטיגב ומכ

 ותושארב ,1944 סראמב 27-ב םינקזו םידלי לש "היצקא"ה
 ויה םירגובמה םירבגה לכ רשאכ .לטיק ישארה ןיילתה לש

 .םינקז 207ו םידלי 70 תויאשמב הגחמהמ ואיצוה ,הדובעב

 .ץיוושואב זאגה ירדחל ,הארנכ ,םועיסהו תבכר תונורקל םוסינכה

 לומ ידוהיה הנחמה-ןקז תא םינמרגה וקיזחה "היצקא"ה תעשב
 ופאטשיגה ישנא וקיזחה ינמרגה הנחמה-דקפמ תאו חדקאה הנק
 ותואב ואציש ,רעונ ינב םירשעכ קר ולצינ תוומה ןמ .ורדחב
 .םירגובמה םע הדובעל םוי

 וטיג לוסיח םע תחא הנועבו תעב עצוב ץנאש-הנחמ לוסיח
 הינמרגל םידוהיה תרבעה ינפלש ,הדבועה תניינעמ .הנבוק
 ,הידוהיה ותבוהא םע דחי הקצנַאב ינמרגה הנחמה-דקפמ חרב
 היסומלרדנאה תא .הנחמה חבטמב הדבעש ,רבעשל תינדקר
 .הנחמה ןמ וחרבו םידוהי המכ ולצינ םירמושה ןיב הרצונש

 -רגל 1944 ילוי עצמאב וריבעה ץנאש הנחמב םיאולכה תא
 ויח םה .ואכאדל םירבגה תאו ףוהטוטשל םישנה תא -- הינמ
 חרואב ופסינ םבור .רתויב םימויא םיישונא-לא םיאנתב םש
 .יגארט

 9 הדורדולזאקב הדובעהדהנחמ
 דעונש הדובע-הנחמ םיקהל םינמרגה וטילחה 1944 ביבאב

 --- הדור-ולזאק תביבסב םידוהי םידבוע ליבשב ,שיא 300 טולקל
 .לובכ תיירכל -- הנבוקמ ךרעל רטמוליק 30 קחרמב הרייע
 -הנחמב הדבעש םידוהי תצובק השמיש תאז הדאגירבל ןיערגכ
 הדובעה-דרשמ .(ליעל 'ר) התדובע תא המייסשו טבובב הדובעה
 ,וזה הצובקה ישנא תא ענכשל חילצה "טארנטסטלא"ה דילש
 בוטה הנוצרמ בצייתהל ,גרבסלב ר"'ד הצובקה אפור תא תוברל
 םידבוע לש תיארפ הפיטח עונמל תנמ-לע הדור-ולזאקל הרבעהל
 .םמצע םינמרגה ידיד-לע הנחמה ליבשב םידוהי

 רימז'זמ וטיגל ורבעוהש הלאמ םידוהי רפסמ ופרוצ הז ןיערגל
 וטיגב םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה ירחא הז היה .(ליעל 'ר)
 הרבעההו השק ןואכד זא ררש וטיגב .1944 סראמ ףוסב הנבוק
 .רתויב תיגארט התארנ אל הדור-ולזאקל הדובעל

 ,רעיב אצמנש ,הדובעה-הנחמל תבכרב ועסוה םידוהי 300דכ
 ,לודג ףירצל וסנכוה םה .הרייעה ירוחאמ םירטמוליק רפסמ
 ויה ,םירחאה הדובעה-תונחמ לכבכ .ינרקוד לית רדג ףקומ
 דוחל םירבג ליבשב ,תומוק שולש תונב הניש-תובטציא ףירצב
 םייחה-רטשמו תינדפק התיה הנחמה לע הרימשה .דוחל םישנו
 השק התיה רעיה יקמעמב לובכ לש היירכה תדובע .רּומח היה

 .דאמ
 םידוהיה םידבועה ןיב עגמ רצונ םיטעומ םימי רובעכ

 לארשיב ורסמג הדורדולזאקב הדובעה-הנחמב םיאנתה לע תועידיה 9
 .ןמיז .יו קבלוק .ב 'זניא ,גרבסלב .א ר"ד ידידלע

 אטיל תודהי

 -הנחמ ישנא .םוקמה תבריקב ואצמנש םייטייבוסה םינזיטרפהו
 סיסבל הנחמה ןמ תינומה החירב לע ןתמו-אשמב וחתפ הדובעה
 הברה טולקל ומיכסה אל םינזיטרפה ךא ,רעיב םינזיטרפה
 ועיגה םייתניב .ךשמנ םתא ןתמו-אשמה .קשנ ילב םישנא
 ךרוצ שיש וטילחה הנחמה יריסאו וטיגה ןמ תוגיאדמ תועידי
 .בצמה לע רורב עדימ לבקל ידכ ,וטיגל והשימ רגשל ףוחד
 .גרבסלב .א רייד ומצע לע לביק ךכל המזויה תא

 וטיגב םילוחה-תיבל ריבעהל היה יאשר הנחמהש ןוויכ
 לש ולגר תא גרבסלב ר'ד שבח ,השק הלחמב וקלש םידבוע
 ול ושרי םינמרגהש שרדו ,לגרב רבש לביקש הנעטב ,דחא ריסא
 ותושרל ודימעה םינמרגה .וטיגב םילוחה-תיבל ותא עוסנל

 ועיגהשכ .הנבוקל םידוהיה ינש תא ליבוה םירמושה דחאו תינוכמ
 .םירופס רבכ וימיש ,ררבתה וטיגל

 ,"תודאגירבה ישאר" תא גרבסלב רי'ד סניכ הנחמל ובושב

 תוצעייתהב .תידוס תוצעייתהל ,לובכה תיירכ לע וחקיפש
 היהי ךירצ ,וטיגל הרזחב הנחמה יריסא תא וליבוי םאש ,טלחוה

 -בוסה םינזיטרפה םע םכסוה .חורבל ידכ וז תונמדזהב שמתשהל
 הרזח םכרדב רעיה תא םידוהיה םידבועה ורבעי רשאכש ,םייטיי
 םידוהיל תוא שמשי הזו תוירי המכ םינזיטרפה ועימשי ,וטיגל
 .חורבלו רזפתהל

 עיגה הנבוקמ .הנחמה תא תונפל וליחתה 1944 ילויב 8"ב
 -ומש ועידוהו ןוזמ םידוהיל וקליח םינמרגה .רבגומ חהרימש-חוכ
 חורבל הסניש ימ יכ וריהזהו הנבוק וטיגל- םלוכ תא םיליב
 שארב .רוטב םידוהיה תא ודימעה ברע תונפל .םוקמב וב הריי
 םהילע הרימשה תא .םירבגה -- ןהירחאו ,םישנה ויה רוטה
 םיבורב םידייוצמ ,המחלמ-ייובש רבעשל ,םיסורו םינמרג ומייק
 רעי-ךרדב וכילוה םידוהיה תא .םיבלכו די"ינומיר ,םייטמוטוא
 .םיצעה ןיב תכלל וצלאנ הרימשה-ישנאו הרצ

 םישנו םירבג .ברעה ברקתה ,הדיעצ לש יצחו העש ירחא
 ורבדנ וילעש םוקמל ועיגה רשאכ .ובברעתה דרפנב רוטב ודעצש
 דחא םג .הפוצמה היריה העמשנ ,םייטייבוסה םינזיטרפה םע
 רבדנשו חורבל הצר אוה ףאש ,המחלמ-יובש יסור ,רמשמהמ
 וליאכ ,הקעצ עימשה גרבסלב ר"'ד .תוריל ליחתה ,םידוהיה םע
 .בכשל הדוקפ דימ ןתנ ינמרגה דקפמה "!םינזיטרפ" : תלהובמ
 זא .חורבל וסינ םידוהיהו המדאה לע וחטתשה הרימשה ישנא
 ולפנ םידוהי הרשעמ רתויו םהילע תוריל םינמרגה וליחתה
 רעיה הבעמל קחרתהל םיחרובה בור וקיפסה תאז לכב .םיללח
 וחילצה םידוהי 130-מ רתוי .םוגישה אל םינמרגה ירודכו
 דגנ םתא דחי ומחלנו םינזיטרפל ופרטצה םה םקלחב .חורבל
 ורתתסה וא תורעיב וטטוש םיחרובהמ קלח .םיגוסנה םינמרגה
 אבצה תודיחי םוקמל ועיגה 1944 ילוי ףוסבש דע ,םירכיא לצא
 םשמו הנבוק וטיגל ואבוה ,חורבל וחילצה אלש הלא .םודאה
 -- םידליהו םישנה תא ,הינמרגל אשמ"תונורקב םתוא וליבוה
 םירבגה תאו ,תיחרזמה היסורפבש ,ףוהטוטש זוכירה הנחמ לא
 .(הירוַאב) ואכאד תוביבסב זוכירה תונחמ לא -- םירענהו
 קר .םיצאנה הדמשהה תונחמ לש םויאה לבסה תא ואשנ הפ
 .רורחשל וכזו םייחב וראשנ םידיחי



 ץיבוניבר .א .י

 וטיגב תינמנרגה הדובעהי:תכשל

 -- שדח דסומ וטיגב לועפל ליחתה 1942 ראורבפב 19-ב
 םע ,("טמאסטייברא רעשטייד") "תינמרגה הדובעה-תכשל"

 .ןמרה באטסוג רריפמרוטש-.א.סה לש וטיגב ותעפוה

 ,רמארק ינוריעה ראסימוקה לש וחוקיפב זא היה ןותנ וטיגה
 -והיה יניינע לע הנוממה ידי-לע ועבקנ וטיגב םייחה-ירדס לכו

 רפוסמ ןאדרוי לש ותוירזכא לע .ןאדרוי .א.סה שיא -- םיד

 היה ינוריעה טאירסימוקה ישנאל .רפסה לש םירחא םיקרפב

 לגר-תסירד םהל התיהש םינמרגה רפסמ תא םצמצל בר ןינע

 לוהינב םירחא םיינמרג תודסומ ףותישל ודגנתה םהו וטיגב

 -תמחלמ המדק ןמרה לש ותעפוהל יכ ,עדונ רחואמב קר .וטיגה

 באטסוג .ינוריעה ראסימוקהו טאירסימוק-לרנגה ןיב תויוכמס

 שוביכה-ליח םע דחי אטילל עיגה ,םישימחל בורק ליגב ,ןמרה

 הייחב .הנבוק ריעב םינמרגה לש הדובעה-תכשלב דבעו ינמרגה

 -תדובע לש הכרע הלע תינמרגה הנבוק לש םיילכלכה

 ירחא דרי ויבשות רפסמש תורמל ,וטיגה .םידוהיה לש היפכה

 ,םיינמרגה תודסומל בושחו שרדנ חוכ-רבצמל ךפה ,תויצקאה

 הישעתל ןכו ,אבצה תא ווילש ,תוינלבק תורבח תורשעל
 םיחרוב ויה םיאטילה .אבצה ידיזלע הקסעוהש תיאטילה

 .תמלתשמ יתלבה הדובעה ןמ וקמחתה םיעצמאה לכבו ריעהמ

 -תדובע .הינמרגב דובעל חלשנו סייוג םיאטילהמ קלח

 -הדשב וקסעוה םידוהיהו * הבחרתה וטיגהמ םידוהיה לש היפכה

 םילודגה הכאלמה-יתבבו "תוינוריעה תודאגירב"ב ,הפועתה
 .וטיגב ויהש

 תפנוסמ התיהש) הנבוק ריעב םינמרגה לש הדובעה-תכשלל
 חולשמל עגונה לכב העד לכ התיה אל (הגירב טאירסימוק-לרנגל

 ?ינועמ היה טאירסימוק-לרנגה .הדובעה-תומוקמל וטיגה ידוהי

 ראסימוקה ךא ,םידוהיה היפכה-ידבוע לע הטילש לבקל

 ואבש ירחא קר .םיצורית ינימ לכב ךכל דגנתה ינוריעה
 לש המישר ןיכהל הינמרגב םינוילע תודסוממ תושירד

 היצקיפיסלקה יללכ יפל ,םתושרל םידמועה ,םידוהיה םילעופה

 לגוסמ היה אל ןאדרויו ,הינמרגב הדובעה-תוכשלב תלבוקמה

 ןינעה תא רוסמל רמארק ינוריעה ראסימוקה םיכסה ,תאז עצבל
 .ןמרהל

 הררוע ,1942 ראורבפב ,וטיגב ןמרה לש הנושארה ותעפוה

 ר''ד .וטיגה תייסולכואבו "טארנטסטלא"ה ברקב םישק תוששח

 וניב רשקמכ "טארנטסטלא"ה ידי-לע זא הנּומ ץיבוניבר .א.י

 ר"דו סקלא ר"ד ,ןמרה ןיב תונושארה תוחישב .ןמרה ןיבל

 לש קייודמ םושיר ריבעהל ןמרה לע לטוהש ררבתה ,ץיבוניבר

 יכ ,ששחה ררועתה דימ .עוצקמו ליג ,ןימ יפל וטיגה יבשות

 ,שגרוה ןמרה םע תושיגפב .תושדח תויצקא ואובי הזמ האצותכ

 הפועתה"הדשב הדובעה :ןלפק .י לש הז רפסב םהירמאמ האר *

 -יתב : ןוסלגס השמו : תוינוריעה תודאגירבה : ברג .י.ל ; הנבוק

 .הנבוק וטיגב םילודגה הכאלמה

 השגפנ םמיעש םינמרגה םילשומה סחימ הנוש םידוהיל וסחי יכ

 םיטמתשמה םיאטילה תא ףדיג ןמרה .זא דע וטיגה תלהנה
 וירוקיב וילע ושעש השקה םשורה לע זמר םגו הדובעמ
 -והיה היסולכואה לש ילאטוטה הלוסיח רחאל ,אטיל תורייעב

 דרשמ-ישנא תווצ ןמרה תושרל דימעה "טארנטסטלא"ה .תיד
 -תכשל" וטיגב המקוה ךכ .תינמרגה הפשב םיטלושה וטיגהמ
 רשק היהו םצמוצמ היה הידבוע רפסמ ."תינמרגה הדובעה
 ריד ."טארנטסטלא"ה דילש הדובעה דרשמ ןיבו הניב קודה
 ,םושירה ינפמ תוששחה תא ןמרהל וליג ץיבוניברו סקלא
 תונושארה ןיב התיהש ,"םיטנגילטניאה תייצקא" לע ול ורפיס

 םיכסה ןמרה .םושירה עוציב תייחדב ותרזע תא ושקיבו ,וטיגב
 ,וטיגב שכר וליאכ דחא לכש שדחה עוצקמה קר םשריי יכ
 "היצזיביטקודורפ" ריינה לע הרבעוה רפסמ תועובש ךשמבו
 תואמ ,םהירזועלו הכאלמ-ילעבל וכפה םבור .וטיגה יבשות לש

 תורפותכ ומשרנ םישנ ,המודכו ןינב ילעופ ,םילבסכ ומשרנ

 זא ויהש םיאפורה תורשעמ .תומישרהמ ומלענ םידליו םינקזו
 תורישל םישורד ויהש ,הרשעכ קר ריינה לע וראשנ -- וטיגב
 .ימינפ

 קר ופאטשיגלו םינוילעה תודסומל ןמרה רסמ רבד לש ופוסב

 תומישר אלו ,תיעוצקמ תוכייתשה יפל םירפסמהמ םימוכיס
 ,רעונל יעוצקמה רפסה-תיבל ותרזע תא טישוה ןמרה .תוימש
 םירגובמל םירצק םיסרוק וטיגב ויהיש עיצה םגו ,וטיגב דסונש
 .תואנבה תועוצקמ דומילל

 הביס התיה ןמרה לש דחוימה וסחיל יכ ררבתה המ-ןמז ירחא
 וסחיו ינמרג ידוהי לש ותיבב תגרוח-תבכ הכנוח ותשא .תישיא
 .םבלמ חכשנ אל גרוחה באה לש םחהו בוטה

 -- "תוינוריעה תודאגירבה" רפסמ לדג ןמרה לש ונמזב
 ראסימוקה .וטיגה ירעש תא רקוב לכ תורבוע ויה ןהמ תורשע
 "םיבבותסמ"ה םיברה םידוהיה לע ןנולתמ היה ,רמארק ,ינוריעה

 תא לביקש לעפמ לכ יכ ול חיכומ היה ןמרה לבא ,ריעב

 תורשפא ןיאו ךיירל ינויח לעפמ אוה םידבועה תקסעהל ןוישרה

 .םירחא םידבוע ותושרל דימעהל

 םילעופל ןגוה סחי היה תוינוריעה תודאגירבה לכב אל

 ינמרגה הדובעה-להנמ וסחייתה םהבש ,תומוקמ ויהו םידוהיה
 ,"רגניפליבו ןירג" ומכ -- היפכה ידבועל תוירזכאב יאטילה וא
 תומוקמב רקבמ היה ןמרה .דועו "ישימחה טרופה" ,"הוש רויאמ"
 תא תונשל הדובע-ילהנמ לע עיפשמ ,תונולתה תא קדוב ,הלא

 חולשל קיספיש םייאמ םימעפלו םידוהיה םילעופל םסחי
 .םידוהי םילעופ םהילא

 וארק .ריעל ץוחמ ודבעש תודאגירב ומק 1942/43 תנשב
 וטיגל ץוחמ םיראשנ ויה םידבועה ."סעדאגירב ןסיוא" ןהל
 .םהיתוחפשממ דרפהל ודחפ וטיגה יבשותו רפסמ תועובש
 תושקבה לכ ףא לע .שורדה םידבועה רפסמ תא קפסל היה השק
 גואדל חיטבה לבא ,השירדה לע רתוול ןמרה היה לוכי אל

 וחלשנ 1942 ץיקב :.ולש םידבועל תקפסמ הנוזתו ןגוה סחיל
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 לוהינ .הנבוק תוביבסב ,ןומילאפב לּובכ תיירכל שיא 100דכ
 -יאנת יכ ,ררבתה .םיאטילה ידיב ויה םוקמב הרימשהו הדובעה
 -ישנא ורכתשה דחא ברע .דאמ םישק ויה םש םייחהו הדובעה
 .םידוהיה ונכוש םהבש םיפירצה לע וריו םיאטילה הרימשה
 השאר איבה תרחמל .םיעוצפ םג ויהו וגרהנ םישנא השולש

 םיעוצפה תאו וטיגב הרובקל תויווגה תא הדאגירבה לש ידוהיה

 רבדה עדונשמ .הלודג התיה וטיגב תושגרתהה .םילוחה-תיבל
 .םילעופה לכ תא וטיגל ריזחהו ןומילאפל עסנ ,ןמרהל

 תורשפא תמייק "ץוחה תודאגירב"ב יכ ,ררבתה ןמזה ךשמב
 ,הדובעה-םוקמל םיכומסה םירפכהמ םיאטילה םע ןיפילח יקסעל

 תודאגירב" ךרד" .הדובעל וטיגהמ םיבדנתמ םג ואצמנ זאו
 -רפה םע רשק רוציל םיסנמ וטיגב תרתחמה ישנא ויה "ץוחה
 .תורעיב םינזיט

 ןמרה לש ותושארב תינמרגה הדובעה-תכשל תולועפ ןיבמ
 הדובע-הנחממ םידוהי 800-כ לש םתרבעה תא דחוימב ןייצל שי

 וז התיה .הנבוק וטיגל (הנבוקמ מ"ק 50-כ) רימז'ז הרייעב
 ףלאכ ודבע רימז'זב .וטיגה תייסולכוא הלדג הב הדיחיה םעפה

 ,שיבכ תלילסב וקסעוה םה .הנליוול תוכומס תורייעמ םידוהי
 תחגשהב העצוב הדיבעה .הנליו וטיג לש ץוח-תדיחיכ ובשחנו

 --- רוציקב ,טדוט ןויצאזינאגרוא) רווסכיירה לש תינכטה הדיחיה
 הצובק .סנקש'זוא בוחרב ,הנבוקב אצמנ .ט.וא דרשמ 0%
 ,הנבוקל רימז'זמ .ט,וא ישנא י"ע הרבעוה םידוהי לש הנטק
 לש ריעב םתוחכונ .ט.וא דרשמ לש ןינבה דיל ןסחמב ורג םה
 תודאגירבה ישנא יניעמ המלענ אל ,וטיגהמ אל ,םירז םידוהי
 םע רשק רצונ .בוחר ותואב הדובעל וטיגהמ םילבומ ויהש
 עצוה .רימז'זב הנחמה לע םינוממה םינמרגה םע םגו הלא םידוהי
 יטארנטסטלא"הש -- רימז'זב תודובעה להנמ -- ינמרגה ןיצקל
 -ילענ םהל קפסי ,הנחמב םידוהיל הרזע טישוי הנבוק וטיג לש
 הצקיו ,תחקרמה-תיבמ תופורתו וטיגה לש הכאלמה-יתבמ ץע
 ויה .ט,וא ישנא .וטיגה לש םילוחה-תיבב םילוח זופשאל תוטימ
 הנחמב םייחה יאנת .םלצא םידבועה בצמ תא רפשל םיניינועמ
 .הנחמה םויק לע םיטרפ ורסמנ ןמרהל .םיריבס ויה רימז'ז
 הנחמה יכו תרמגנ שיבכה תלילס יכ ,וטיגב עדונ 1943 ביבאב
 ,הנופצ םידוהיה תא ריבעהל וצר .ט.וא ישנא .ולוסיח ינפל דמוע
 זאו םתרבעהמ וששח הנחמב םידוהיה .תיסורה תיזחל בורק
 רימז'ז הנחממ םריבעהל "טארנטסטלא"ה ידידלע ןמרהל עצוה
 רסוחו הכלהו הרבג וטיגהמ םילעופל השירדה .הנבוק וטיגל
 ירקיעה קומינה היה םינמרגה תושירד לכ קופיסל תודבוע םיידי
 ןוישר לבקתנ הנליווב ופאטשיגהמ ."טארנטסטלא"ה לש
 .הנבוקל רימז'זמ םידוהי 400 ריבעהל

 5,000-כ ראנופב םינמרגה ידידלע ודמשוה ןכ ינפל רצק ןמז
 וטיגל לוכיבכ תונורקב ועסוהש ,הנליו ביבס תואטיגמ םידוהי
 -השעממ ודחפי רימז'ז הנחמ ישנא יכ ,ןמרהל רבסוה .הנבוק
 .הנחמב תוערפ איבהל הלולע הרבעההו שדח ינמרג המרימ
 ועצבי וטיגהמ תידוהיה הרטשמה ישנא קרש ,םיכסה ןמרה
 עובשב ןושארה ימימ דחא ךכל עבקנ .הרבעהה תא ותוחכונב
 ואצי רקובב םכשהו תויאשמל גאד ןמרה .1943 יאמ שדוח לש
 ישנאו םידוהי םירטוש ,ןיול השמ תידוהיה הרטשמה דקפמ
 םינכומ םידוהיה ויה םש ,רימז'זל ,וטיגהמ ,הדובעהי-דרשמ
 .ןוישרה לע עדי .ט.וא ישנאמ ינמרגה רמשמה םג .םתרבעהל
 םג ורבעוי םילעופה םע דחי יכ ,ןמרה םע םכוס ןכל םדוק דוע
 יִכ ,ואר רשאכ ועתפוה ינמרגה רמשמה ישנגא .םהיתוחפשמ

 אטיל תודהי

 -תהל וסינ םה .תויאשמה לע תוריהמב םילוע הנחמה ישנא בור
 ,םהידרשמב םוגישה אל ךא ,םהילע םינוממה םע תינופלט רשק
 וטיגל הנחמהמ שיא 800"כ ,אופיא ,ואצי ךכ ,'א םוי הז היה ןכש
 םיטעמה .ןוישרה יפל הרתוה םתאיציש 400 םוקמב -- הנבוק
 העיגה רשאכ .הנליו וטיגל ןכ-ירחא ורבעוה הנחמב וראשנש
 -סטלא''ה ירבח ידי-לע רעשה דיל הלבקתנ איה ,הנבוקל הריישה
 דדוע ץוחבמ םידוהי לש םאוב .סקלא ר"ד םשארבו "טארנט
 לש ותוביציל ןמיס הזב תוארל וצר םבורו ,וטיגה יבשות תא
 .בר ןמז חכשמנ אל תאז הילשא .וטיגה

 ,ןמרה ןיבל "טארנטסטלא"ה ןיב םיסחיח וקדהתה ןמזה ךשמב
 רסומ םעפ ידמ היה ןמרה .סקלא ר''ד ,ר"ויה ןיבל וניב רקיעב
 -רגה תודסומב וטיגה לש ינשה דצב השענה לע בושח עדימ
 .םהיתוינכת לעו םינמ

 -,ס,ס -- גרד-םר ,ס.ס ןיצק וטיגב עיפוה 1943 רבמטפסב
 ישנא םלוכ ,וירזוע תצובק םע הקג םלהליו רריפנאבמרוטשרבוא

 זירכה הקג .וטיגה יאולכ בלב דחפ הליטה םתעפוה .ס.ס
 זוכירה-תונחמ לש הנוילעה תושרל התעמ רבוע וטיגה יכ
 -וקה ישנא ."הנבוק זוכיר-הנחמ" היהי ימשרה ומשו ,הינמרגב
 םילודגה הכאלמה-יתב לוהינו ,וטיגהמ וקלוס ינוריעה ראסימ
 תמגוד יפל להנתהל היה ךירצ וטיגה .ס.ס ישנא דיל רבע וטיגב
 ידרשמל םיניינב ובצקוה וטיגה ךותב .םיינמרגה זוכירה-תונחמ
 .םהב וררוגתה הקג לש וירזיעמ המכו ,םינמרגה לש הלהנהה
 תכשל" לש הפוס היה הזו וטיגל הסינכה הרסאנ ןמרה לע
 :.וטיגב תינמרגה "הדובעה

 -תודובע ינייגע להנמל הנמתח ראּואא רריפראשרבוא- .ס.ס
 -סטייברא" ארקנ ודרשמ .זוכירה-תונחמב לבוקמה יפל ,היפכה
 -- םדוקח םשה ראשנ וטיגה תייסולכוא יפב לבא ,"ץאזנייא
 םבורב וראשנ םדוקה דרשמה ידבוע ."טמאסטייברא רעשטייד"
 הליחתה .ולסוח "תוינוריעה תודאגירבה"מ רכינ קלח .םדיקפתב
 2הדובע-תונחמל ולוציפ -- וטיגה "טוקריסק" תפוקת

 היה ואצומ) ץרמ אלמו ריעצ שיא ,ראּואא רריפראשרבוא
 םינקזהו םידליה תייצקא ןמזב .ותוירזכאב ןייטצה ,(הניוומ
 ,וירוגמ רדח םג היה וב ,ודרשמ ןינב לש גגה-תיילעב ורתתסה
 -סמב שיגרה ראואא .םהיתוחפשמ םע ודרשמ ידבועמ המכ
 .היצקאה יעצבמל םלוכ תא ריגסהו םירתת

 תא ראואא ריבעה (.ס.סה ישנאמ דחא) םרגליפ םע דחי
 .ןאדייק הנחמב םיגקזהו םידליה לע היצקאה

 ידוהי תיראש רורחש םע .1961 תנשב הינמרגב תמ ןמרה בטסוג 41
 ,היתוביבסו ןכנימב םזוכיר םעו 1945 ץיקב זוכירה-תונחממ אטיל
 ןכנימב אטיל ידוהי .לכ רסוחבו בולע בצמב ןכנימב ןמרה עיפוה
 ןמרה רסמ זא ."טרוא" לש םיסרוקב תינמז ותוא וקיסעהו ול ורזע
 .ןכנימב תידוהיה תירוטסיהה הדעוול הבושח תודע

 םיבושחה םיעוריאה : לקנופרג .ל לש הז רפסב םהירמאמ האר 2
 .הדובעה תונחמ -- וטיגה תוחולש : ןילי .מ :וטיגב רתויּב



 ןיול לאפר

 וטיגב םישנ תודובע

 התיה ,ומויק תישארמ ,וטיגב רתויב תורומחה תויעבה תחא
 ןורתפל טעמכ הדיחיה ךרדה .רדגל רבעמ ןוזמ גישהל דציכ

 שגפהלו ריעה לא וטיגה ןמ הדובע-תצובקב תאצל התיה וז היעב

 ,םחל-רככ ,ןמוש תצק גישהל היה רשפא םלצא .םיאטיל םע םש
 -יצפח וא םיילענ ,שובלמ תרומת ,הלאב אצויכו המדא-יחופת
 לא םוי-םוי םיאב ויה וטיגה םויקל ןושארה ןמזב .םירחא תיב
 םידוהי םיעבותו םינמרג אבצ-ישנאו "םיאטיל םינזיטרפ" וירעש
 ,וטיגהמ תאצל זא םיענמנ ויה םירבגה .תונוש תושק תודובעל
 דוע ,םידוהי םירבג יפלא ופסנ ובש ,"יעיבשה טרופה" ןכש
 םישנ וטיגה-רעש לא ואב בורל .םהילע ותמיא תא ליפה
 .הדובע- תצובקב ריעה לא תאצל תורשפאב תוכזל ידכ ,תוידוהי
 אל ןהיחאו ןהילעבש ןוצר ךותמ :םימעט ינשמ תאז ושע ןה

 הדובעה ןמזבש ,הוקת ךותמו ; וטיגה ןמ האיציב םהייח תא ונכסי
 ליבשב תוקרי תצק וא םחל-תסורפ גישהל תונמדזה הנאצמת

 -רעש דיל ועיפוהש ,"תובדנתמ"ה םישנה רפסמ .החפשמה-ינב
 ויה "הדובעל יתוא וחק' תוקעצב .םויל םוימ לדג ,וטיגה

 -והיה תא איצוהל ואבש ,רמשמה"-ישנאו ,םישנ ינומה תוצרפתמ
 .תוטיעבבו תולאב םישנה תוקעצ לע םיביגמ ויה ,הדובעל םיד
 ,תוכומ תובש ויה ריעה לא תאצל ןלזמ קחיש אלש םישנ
 .וטיגה לא תולפשומו תועוצפ

 -תצובקל לבקתהל וחילצהש םישנה לש ןבצמ םג היה לק אל

 דובעל תוצלאנ ויה םויה לכ ךשמב ;וטיגה ןמ תאצלו הדובע

 .םידבועה לע םינוממה דצמ תונובלע לובסלו השק הדובע לכ

 לכות וב ,עגרל תונותנ ויה תדבועה השאה לש היתובשחמ לכ

 םשל .ןוזמ-יכרצמ תצק גישהל ידכ ,הדובעה םוקממ קמחתהל

 התיה ןהמ תחא לכבש תונוש תולועפ עצבל הכירצ התיה ךכ

 ושיגרי אלש םיאתמה עגרה תא אוצמל :הייחל הנכס הכורכ

 תא ןוזפחב הילעמ דירוהל ;הדובעה םוקממ תמלענ איהש

 ,בוחרב םיבשו םירבועה ,םירצונה ןיב ברעתהלו בוהצה יאלטה

 .םהיניב תכלהתמה הידוהיב ושיגרי אלש תינדפק תוריהז ךות

 התיה ,השקובמ תא גישהל הלכי וב םוקמל ףוס ףוס העיגהשכ

 הליעמל תחתמ התוא הריתסמ ,הליבחה תא ןוזפחב תזרוא

 תזפחנ התיה הלא לכ רחאל .הפוג ביבס תבגמב התוא תרשוקו

 תשדחמו םירמושה יניעמ תקמחתמ בוש ,התדובע םוקמל בושל

 ; םיברעה ןיב תעש העיגה .רבד הרק אל וליאכ הדובעה תא

 עצמאב ,תודעוצו הרושב עברא-עברא תורדתסמ ויה םישנה

 .וטיגה לא חרזח ןכרדב ,םויה תואלתמ תוצוצרו תופייע ,בוחרה

 ,רמשמה ישנא ידי-זלע תקדבנ תחא לכ התיה וטיגה רעש דיל

 הקידבה תא ורבעש םישנה .וטיגה לא והשמ "הבינגמ" הניא םא

 "תורשואמ" תובש ויה ,רקיה ןנעטמ תא ליצהל וחילצהו םולשב
 .ןהל םיכחמה החפשמה-ינב לא

 םידבועל תועיבתה .הנשנו רזוח עזעזמה הזחמה היה םוי-םוי

 םישנאה רפסמ ברו ךלה םג הז םע דחיו ,ורבגו וכלה םידוהי

 וסנכוהש םיכרצמ תונקל ודיב היהש ימ .םתוריש תא ועיצהש
 .הדובעל ריעה לא תאצלמ ענמנ היה ,וטיגל

 םיינמרג םירטוש ידי-לע םישופיח וטיגב וכרענ םייתניב
 םיבוט םיטיהרו םישובלמ ,ןבל ילכ ,ףסכ ,בהז ושפיח םה

 נרקב וררוע ולא תוביסנ .םידוהי תונברק םג ולפג אחרוא בגאו

 ורחתשהל ידכ ,ריעה לא הדובעל תאצל ןוצרה תא וטיגה יבשות

 ווומ-תנכסמו םיבצע יעוזעזמ טלמהלו וטיגהמ תועש המכל

 .םיפוכתה םישופיחב םיכורכה

 ;ודג הפועת-הדש םיקהל ינמרגה אבצה שגינ ןמז ותואב
 וז הדובעב וקיסעה הנושארב .הנבוק לש רברפ ,טוסקלאב

 ידוהי תא םג הדובעל ףרצל ולחה ןכמ רחאל .םיסור םייובש

 התיה הדובעה .הלילה תרמשמב קר םידבוע ויה הליחתש ,וטיגה

 גישהל תורשפא םוש התיה אל הפועתה-הדשמ *.תכרפמו השק
 בושי היה אל םגו ,רתויב תינדפק התיה הרימשה יכ ,"הליבחי'

 םידוהי םידבוע ועבת המ-ןמז רובעכ .םוקמ תבריקב יאטיל

 העיבתה התיה ליגרכו ,םויה תרמשמל םג הפועתה-הדש תיינבל

 הפועתה-הדשל קפסל היה וטיגה לע .םימויאו תורהזא הוּולמ

 םיצפוק ויה אל .הממיב 'םידבוע תואמ שמחו םיפלא תעברא דע

 הסכימה תא אלמל היה וטיגה לע לבא ,וז הדובעל ובדנתיש

 ידוהיה הדובעה-דרשמ טילחה בצמה תוניצרב בשחתהב .םוי-םוי

 תודחוימ תוגולפ ומקוהו ,הפועתה-הדשב הדובעל םישנ םג סייגל

 .רתוי תולק תודובעל םישנ לש

 17-מ םישנל הבוח-תדובע ליג תא עבק '"טארגטסטלא"ה

 תוררחושמ ויה שמח ליג דע םידליל תוהמא .הנש 45 דע

 לכ לש תומישר הדובעה-דרשמ ךרע הז יפל .הבוחה-תדובעמ

 ,תודועת ירסח ויה וטיגה יבשותמ םיברש ןויכמ .הדובע-יבייח

 ,העומשה הטשפ וטיגב .םמצע םישנאה תודע יפל ליגה עבקנ

 ; םינמרגה ידיד-לע ודמשוי הדובעל םירשכומ םניאש הלא יכ

 ומשרנו ןליג תא אופיא ומילעה 45 ליגמ הלעמלש תובר םישנ

 -תורעש תא תוחפטמב וסיכ וא ןהיתורעש תא ועבצ ןה .תוריעצכ

 תודובעה תקלחמל תואב ויה םישש ליגמ הלעמלש םישנ .הבישה

 ןקתל ןמצע לע ולביק ןהו ,הדובעב ןתוא וצבשי יכ תוננחתמו

 .תורחא "תולק" תודובע תושעלו תופצר תוקנל ,םייברגו םינבל

 ידכ ,ןליג תא תולעמ ויה ,5 ליגמ הטמל ויה ןהידליש ,תוהמא
 םולשב רובעל ןוצרהו םייחה-ןוצר .הדובע-תובייחכ ןהב וריכיש

 דגנ םיעצמא שפחל םישנאה תא וצירמה השקה הפוקתה תא

 יבשות בור יניעב ובשחנ דובעל תוכזהו הדובעה .תיחשמה ןטשה
 .רתויב הקודבה הפורתל ,רתויב םיימיספל טרפ ,וטיגה

 .הדובעה-דרשממ הדובע-יסיטרכ ולביק הדובעה-יבייח לכ

 רפסמ קר ראשנו וטיגב םדאה םש טעמכ םלענ ןמזה ךשמב

 םישנה ליבשב וגיהנה הדובעה-דרשמ תוארוה יפל .סיטרכה

 םוי חונל לכות השא לכש ידכ ,םימי השולש ןב הדובע-עובש

 .ךרפמ הדובע-םוי ירחא תיבב דחא
 וארק דחא םוי :ןהירפסמ יפל הדובעל תוארקנ ויה םישנה

 הפועתה-הדשב הדובעה : ןלפק ,י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר *

 .הנבוק
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 םייגוזה םירפסמה תולעבל ינשה םויבו טרפה ירפסמ תולעב לכל

 .("'ב סונרוט"ו "'א סונרוט" הדובעה ירדסמ ןושלב)

 ויתוגאד שארב דמע הפועתה-הדשל םידבועה רפסמ סויג
 םוקמב םדאה-חוכ לש רכינ קלח וויה םישנה .הדובעה-דרשמ לש

 ויה םישנה .הלוגארייא בוחרב רעשה דיל היה זוכירה"םוקמ .הז
 ויה תוצובקה ילהנמ .הצובק לכב האמו הרושב שמח תורדתסמ

 .(ןייסארמ יול 'בגה -- וטיגב התיה חדיחי הצובק תלהנמ) םירבג
 הדובעב דומעל הנלכות אלש םישנה לכ טעמכ וחכונ ןמזה ךשמב

 הדובעה-םוקמ לא לגרב הכילהבו הפועתה-הדשב השקה תינפוגה

 סונמ ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיבש החנה ךותמ .וטיגה לא הרזחו
 תושקבמו הדובעה-דרשמל תואב ויה ,ןהילע רזגנש ,ןוילכמ

 ליג תא ורבע רבכש ןויכמ ,הדובעב-תובייחה תומישרמ ןקחמל

 תא תולגמו ןשאר לעמ תוחפטמה תא תוריסמ ויה החכוהכ .45-ה
 .םינשיה םייאטילה םינוכרדה תא תואיבמ ויה וא הבישה-תורעש
 .ןהידלי לש יתימאה םליג תא םדוק ולעהש ,תוהמאה םג ושע ךכ

 ולא לכ תא האיצומ התיה הדובעה-דרשמ לש םושירה תקלחמ

 ויה תומשרנה ןיב .הדובעה-יסיטרכ תא ןהמ תחקולו תומישרהמ
 ,ןבומ .תורחא תונכוסמ תולחמו בל-תולחמ ,תפחש תולוח םג
 ; הדובעב דימתהל תולוכי ןניאש תעדל רהמ וחכונ ולא םגש

 .ןהיתורבח תועורז לע הדובעה ןמ תורזחומ ויה תובורק םיתעל
 תיאשר התיהש ,םיאפור תדעו המקוה הדובעה-דרשמ דיל
 הדעו .הלחמ תוביסמ הזמ הלעמל וא םויל הדובעה ןמ ררחשל

 יאכז ימ :םילוחל הביטו הדובעה תגרד תא םג תעבוק התיה וז
 עובשב ולש הדובעה ימי רפסמ המ ,רתוי הלק הדובע דובעל
 ,םוי םיעשת דע דחא םוימ ןתינ היה שפוח .שפוחה ימי רפסמו
 ולביקש הלא .ףסונ ןמזל םג הכרא תנתינ התיה םימעפלו

 "םיסחוימ"ל ובשחנ -- לודג היה אל ,ןבומכ ,םרפסמ -- שפוח
 ,השעמל הנממ םיישפוחו הכלהל הדובע-יבייח ויה םה .וטיגב
 םילייטמ ויה םה .םתשפוח תא םישדחמ ויה םוי 90 לכב ןכש
 ,"םייחה תדועת" ,הדובעה-סיטרכשכ וטיגה תובוחרב םתאנהל

 .םסיכב
 תמישרמ ואצוהו הדובעה-יסיטרכ תא ןתעשב וריזחהש םישנה

 -ורמ" ןמצע וארו םישדחה "םיסחוימ"ב ואנק ,הדובעה-יבייח
 תדעו ידיזלע הדובעמ ררחתשהל תולוכי ןה םג אלה ;"תומ

 "ידוהיה בלה" לע ךומסל רשפאש ןתעדב ורמג ןה .םיאפורה
 תדעו ךא .המודכו תפסונ הכרא ,שפוח ןהל םג ןתיש ,אפורה לש
 קר הדובעמ ררחשל תיאשר התיה איה .הרמוחב הגהנ םיאפורה
 חולשל תצלאנ התיה םימעפלו ,וטיגה יבשותמ םייוסמ זוחא
 םייתניב .םהב אצויכו םיילגר יעוצפ ,שממ םילוח םג הדובעל

 לבקל ידכ ,ליגה ףויז לש השדח העונת םישנה ברקב הררועתה

 .םיאפורה תדעו לש שפוח-תדועת ןכ-ירחאו הדובע-סיטרכ
 ץלאנ י''יטארנטסטלא"ה ;ינומה יפוא זא הלביק הדובעל המשרהה
 וצרש הלא לש ליגה תעיבקל הכרעה-תדעו תונמל אופיא

 גיצנ : םישנא השולשמ תבכרומ התיה וז הדעו .הדובעל םשריהל

 -ירבה תקלחממ אפורו ,הדובעה-דרשמ גיצנ ,תידוהיה הרטשמה
 הנתינ אלו תיפוס התיה הדעווה ידי-לע ליגה תעיבק .תוא
 .רוערעל

 םשל -- םישנל שפוח לש ףסונ גוס היה הלחמ-שפוח דבלמ

 ןתחפשמ ינב לכש םישנ ולביק הז שפוח .תיבה-קשמ תלהנה
 לכ ליבשב תיבה-קשמ תא להנל לטוה ןהילעו ,הדובעל ואצי

 וז תוכז ולצינ דוחיבו ,תוטעמ אל ויה ולאכ םישנ .החפשמה

 ליחתה ןמזה ךשמב ."הלעי"ה ישנא ,וטיגה ינסחי לש םהישנ

 אטיל תודהי

 םידלי לש תוהמאל םג הדובע-יסיטרכ קלחל הדובעה-דרשמ

 .הדובעל האיצימ תורוטפ ויה ולא לבא ,5 ליגמ הטמל

 רפסממ רתוי בר היה וטיגב םישנה רפסמש הדבועה תורמל

 ,םירבג קר אל הפועתה-הדשב הדובעל דימת םירסח ויה ,םירבגה

 העבש הנדובעת םישנהש ,ועבק בצמה ןוקיתל .םישנ םג אלא

 םלוא .םייעובשב ףסונ הדובע םוי רמולכ ,םייעובש לכב םימי

 סינכה הדובעה-דרשמ .בצמה יונישל הברה םרת אל הז ןוקית םג

 ,דחא רדחב תוחפשמ יתש ורג םא : םישנה שפוחב יוניש אופיא

 -קשמב םג לפטל תבייחו שפוח תלבקמ תחא השא קר התיה

 .הדובעל תונפתהל הינשה לכותש ידכ ,הינשה החפשמה לש תיבה

 ודבעש רחאל קר תיבה-קשמב לופיטל שפוח םישנ ולביק זאמ

 -- ףסונה םויה -- יעיברה הדובעה םויבו ,עובשה ימי תשולש תא

 ודבעש םישנה םג .הפועתה-הדשל תכלל תובייח ןה םג ויה

 -הדשב ףסונ הדובע םויב תובייח ויה "תוינוריעה תודאגירב''ב

 .הפועתה
 דימת ורסח תולובחתה רתיו םיפסונה םימיה לכ תורמל םלוא

 רפסמ תמלשהל תולובחתה תחא .הפועתה-הדש ליבשב םידבוע

 תעשב השענ היה הז רבד ."'הריזג'ה תכאלמ התיה םידבועה
 ויה תודאגירבבו הפועתה-הדשב םידבועה .הדובעל האיציה

 : םינוש םירעש ךרד העש התואב וטיגה ןמ רקובב םיאצוי

 רעשב תודאגירבה ישנאו לודגה רעשב הפועתה-הדש ידבוע
 םכחתמ היה ,סילוגרמ .פ ,הדובעה-דרשמ דבוע .רצה ידדצה

 םישנו םירבג רפסמ "תינוריע הדאגירב" לכמ וז העשב דירפהל
 וטיגב הארקנ וז הלועפ .הפועתה-הדשב םידבועל םפרצלו

 ןיבמ םיזירזה ויה רעשה לש ינשה רבעב םתויהב ."הריזג"

 ,רבדה ןבומ .תודאגירבה לא הרזח םיבנגתמו םיטמשנ "םירוזג"ה
 הלובחת דגנ םינסוחמ ויה ,"םינימאטיווה ישנא"  ,םינגומה יכ
 תולוטנו עשי תורסח ,תודדוב םישנ דוחיב ויה היתונברקש ,וז
 תוזירז םישנ .וטיגב הזל וארקש יפכ ,"ןימאטיו" וא היצקטורפ

 "הדשל ןוויכב ריעה תובוחרב תודעוצה תורושהמ תומלענ ויה
 ולכי וב ,םוקמל תורהממו בוהצה יאלטה תא תוריסמ ,הפועתה
 המליש ןהמ תחא אלו ,"תובנרא" וארקנ ולא ."הליבח" גישהל
 .ופאטשיגה ידיב הלפנשכ הייחב

 חוכ-ישושתו םישלח אקווד "םירזגנ" ויה תובורק םיתיעל
 הדובעה ןמ רוזחל ולכי אל םהמ קלח .הפועתה-הדש לא םיחלשנו

 לע ןגהל ידכ .םהייח תא וחפיק םיטעמ אלו םמצע תוחוכב

 ,םירבגהו םישנה םה ימ םיאפורה תדעו העבק םילוחהו םישלחה

 לע .הפועתה-הדשב דוחיב ,השק הדובעל םירשכומ םניאש
 -וריעה תודאגירב"'ב קר עובשב םימעפ שולש דובעל היה םישנה

 ,הפועתה-הדש לא תוחלשנ ויה ולא "תוסחוימ" םג ךא ."תוינ
 .םידבועב לודג רוסחמ היהשכ

 הדובעה-דרשמ עבק שורדה םידבועה רפסמ תא חיטבהל ידכ
 ,הפועתה-הדשב עבק-ךרד תודבועה םישנל תולדגומ ןוזמ-תונמ

 םג לבא ."תוינוריעה תודאגירב"ב תוקסעומה לש ןנובשח לע

 התיה אל הפועתה-הדשל הכילהה ;ירפ אשנ אל הז יעצמא
 -- ("םיכאלמ"') םוקמ-יאלממ םיחלוש ויה םיעצמא ילעב .תיאדכ

 20 היה "ךאלמ" לש ורכש .הפועתה-הדשב םמוקמב דובעל
 יידאלמ" לש דיקפת האלימש השא .םויל םחל םרגוליקו קרמ
 לע עובשב םימי 4--3 הפועתה-הדשב דובעל הכירצ התיה
 התוא הרכשש השאה ליבשב עובשה ימי ראשבו המצע ןובשח

 התיה אל וזכ תכשוממו תצמואמ הדובעש ןבומ .המוקמב דובעל

 זא ואצמנ .ךלהו תחפ "'םיכאלמ"ה רפסמו םישנה לש ןחוכ יפל



 הנבוק וטיג

 דועו קרמה 20 תא :הטושפ ךרדב ןינעה תא ורדיסש ולאכ

 זלהו ,הצובקה שארל אלא ,"ךאלמ"ל אל םינתונ ויה "והשמ"

 ."הדבע" : תנתונה לש הדובעה-סיטרכב םשור היה

 הדימעהלו םישנה תדובעב רדס סינכהל ףאש הדובעה-דרשמ

 הלק הדובעב תועיבקב תוקסעומ ויה תובר .רשוי לש סיסב לע
 םיניינבב םגו ,גג-תרוק תחת ,תובוט "תוינוריע תודאגירב"ב

 ,תובוט "תוליבח" גישהל דימת וחילצה ולא םישנ ; םיקסומ

 ודבעש ויה ןתמועל .החפשמה-"ינב ייחל הבר הלקה ואיבהש

 תרבח לשמל ,תושקה תודאגירבב וא הפועתה-הדשב ךשוממ ןמז

 תודבועה לש ןבצמ רופיש םשל .תורחאו "רגניפליבו ןירג"

 תא ןמזל ןמזמ ףילחהל הדובעה-דרשמ טילחה םישקה תומוקמב

 הפועתה-הדשב תודבועל םג רשפאל ךכו ,הדובעה תומוקמ

 םייוסמ ןמז ךשמל ןתרבעה ידי-לע חוכ ףילחהלו ששואתהל

 .רתוי םילק הדובע-תומוקמל

 תודאגירבב תודבועה ברקב הסיסת הררוע השדחה הארוהה

 ולאו ולא ; הפועתה-הדשב תודבועה ןיב הבר החמשו תובוטה

 לכב ושרד תונושארה ;הדובעה-דרשמ יחתפ לע תואבוצ ויה
 תא םייקל ועבת תונורחאהו ,ןתדובע תומוקמב ןריאשהל ףקות

 "תוסחוימ"ה תודבועה .תודאגירבה לא ןחלשלו השדחה הארוהה

 ןלשנל ונתי אלש ,"םינימטיווה" ,ןהיניגמ לע ץוחלל וליחתה

 .ןהיתומוקממ
 -ולכ"ו םהישנש ,"הלעי"ה ישנא וחילצה הנושארו שארב

 2 רפסמ "םיכאלמ' םג .תודאגירבה ןמ הנלשונת אל "םהית

 קלחו הדאגירבב דבעש הז היה 2 רפסמ "ךאלמ" .ןהב וראשנ

 ודצמ "הלעי"ה .ולש "הלעי"ל קינעה איבמ היהש תוליבחהמ

 האיציה תעשב "רזגיי" אלש "וכאלמ" לע ויפנכ תא שרופ היה

 אלש ,הדובעה ןמ ובושב ותליבחמ "ףרשיי" אלש ,רעשה ןמ

 -הנחמל םש-יא חלשיי אלש ןכש לכו ,הדאגירבה ןמ קחמיי

 רקיעב -- דבלב תוטעומ םישנ ואצוה רבד לש ופוסב .הדובע
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 וחלשנו תודאגירבה ןמ -- עוצקמ תורסחו '"ןימטיו" תולוטנ
 ,תודאגירבב ונפתנש ,םיטעמה תומוקמל םגו ; הפועתה-הדשל

 -הדשב תכשוממ הדובעמ ושלחנש תופייע םישנ אקוד וחלשנ אל

 התיה וטיגה ינכוש הילא ועיגהש הביצעמה הנקסמה .הפועתה
 םג ךלי אל -- הפועתה-הדשל תכלמ טמתשמה" :וז אופיא

 ."םיאבה םימיב םג דובעל ףיסוי םויה דע םש דבעש ימו ,אבהל
 ,"רבעמ תדועת" תתל תודאגירבה תקלחמ הליחתה ןמזה ךשמב
 תינוריע הדאגירב םע דחא םויל תאצל תוכזה תא הקינעהש

 םג תורשפאה תא תתל ידכ ,גהנוה הז ןוקית .וטיגה רעש ךרד
 םע ריעב שגפהל וא "הליבח" גישהל הפועתה-הדשב תודבועל

 גואדל הווצמ היה הדאגירבה-שאר .בושח ןינע רודס םשל ירצונ
 שגפהל הדיב עייסלו ,הז םויב הדובעמ ררחושת השאהש ,ךכל

 -תודועתב םישמתשמ ויה הנושארב .םישורדה םירצונה םע
 שמתשהל וליחתה ןכמ רחאל ךא ,תוליבח תגשהל רקיעב ,רבעמה

 םידלי םתרזעב ליצהל ידכ ,םירּכמ םירצונ םע תושיגפ םשל ןהב

 .רפכה וא ריעה לא םריבעהלו וטיגה ןמ

 איה ;האושנ-אלה ,תדדובה השאה לש הלרוג היה רמו ער

 ,םישקה הדובעה-תומוקמל תובורק רתוי םיתיעל תחלשנ התיה

 ןהמ תוברו ,הדובע-הנחמל חלשהל הגכסה דימת הל היופצ התיה

 תודדובה םישנהמ תובר .תונושארה "תויצקא"ב ןברק ולפנ
 תומשרנו םידדובה םירבגה לש םתוסח תא אופיא תושקבמ ויה
 םיתיעל וכפה הלא ןיע-תיארמל ןיאושנ .םהיתושנכ ימשר ןפואב
 .שממ לש ןיאושנל תובורק

 השאה לע ורבע ,ףוג ירוסיו שפנ ייוניע ,םישק תונובלע
 התאצב .תוינוריעה תודאגירבב ןהו הפועתה-הדשב ןה הידוהיה
 יאלטה ילב ריעה תובוחרב "הישפח" התכלב ,וטיגה רעש ךרד

 הפוג לע תרתסומה "הליבח"ה םע וטיגה לא הבושב ,בוהצה
 תמיאו ,דגנמ הל םייולת הייח ויה דימת -- םירחא םירקמבו

 .היניע ינפל ןוילכהו תוומה



 ןויסלגט השמ

 וט'גב םילודגה הכאלונה"יתב

 ןהינימל תוינוריעה הדובעה-תוגולפו הפועתה-הדשל ץוחמ

 -יתב"ב םיבר םידוהי םינמרגה ליבשב ודבע ("תודאגירב''ה)

 ."טארנטסטלא"ה ידי-לע וטיגב ומקוהש ,"םילודגה הכאלמה

 תפיכ תחתו טיט תמדאב -- הפועתה-הדשב הדובעה-יאנת

 ,םיעורג הנוזתו רוקב ,םימיאתמ םידגבו םיילענ ילב ,םיימשה

 םינלוח ,םינקז ,םישנו םישנאל יאדו ןוילכ םושמ םהב היה

 בורב הדובעה-יאנת ויה םיבוט הברהב אל .םפוגב םישלחו

 -תודובעל חולשל היה רשפא-יא ךכ םושמ .ריעב הדובעה-תוגולפ

 םישנהו םישנאה תא תוינוריעה תוגולפבו הפועתה-הדשב היפכה

 /ייביטקודורפ יתלב טנמלא" רותב וטיגב וראשנ םהו ,םירומאה

 עיגה אוה ; לודג יד היה םרפסמ .םינמרגה לש תּוארה-תדוקנמ

 אמש הנכס התיהו םינמרגל עודי היה הז רבד .םיפלא הברהל

 היה דיחיה אצומה ."רתוימ"כ הזה טנמלאה תא 'ילסחל*' וטילחי

 וטיגב רתויב תושק אל תודובע הלא םישנא ליבשב אוצמל

 םהילע תופחל תורשפאה תא אוצמל -- ןוכנ רתוי וא ,ומצע

 .םיקסעומ לעכ והשכיא

 ,חכאלמ-ילעב דוחיבו ,עוצקמ-ילעב ןימזה "טארנטסטלא"'ה

 -ילעב לש לודגה םבור יכ הלגתנ .בצמב ןוידו תוצעייתה םשל

 עוצקמה ישנא זוחא יכו ,תוינוריעה תוגולפב ודבע עוצקמה

 ןטק אוה -- םישלחהו םילוחה ,םינקזה -- וטיגה ילטבומ ןיב

 ,תולבגומה תוינכטה תויורשפאלו ,וז הדבועל בל םישב .דאמ

 םידבוע ףתתשהל ולכוי ןעוציבבש ,תוכאלמ לש תוינכת ודבוע
 -ילעב לש םתכרדהב ,םיגקזו םישנ דוחיבו םייעוצקמ יתלב

 -ירפש ,ךכל םג בל-תמושת הנתינ .רשפאה לככ םיטעמ עוצקמ

 לש השקה ירמוחה בצמה תא רפשל ידכ םג וב היהי הדובעה
 הז םע דחיו ,"ראסימוק-טדאטש"ל ושגוה תוינכתה ,וטיגה

 ,טאירסימוקה ידיקפ םע ,תומיאתמ תונתמ תועצמאב ,ורשקתה
 הלא םידיקפש ולדתשה .תוינכתה עוציב לע עיפשהל םדיב היהש

 םיעצמאה .הכאלמה-יתב םויקב ישיא ןפואב םיניינועמ ויהי

 הארוה "טארנטסטלא"ה לביק 1941 רבמצד תישארבו וליעוה

 .הכאלמה-יתב תא חותפל

 בוחרב 107 'סמ ןינבה תא רישכהל םידבוע האמ ודמעוה דימ

 ושמתשה ןכמ רחאלו ,יסור ןיטקרסק םעפ היהש ,וי'צייקו'צשקירק
 1942 ראוניב 12-ה דע .ינכט-יאלקח רפס-תיבל םיאטילה וב

 הכאלמ-תיבו הסבכמ ,הירלדנס ,הרפתמ וב ןכשל םוקמה ןכוה

 דוחיבו וטיגהש ,תוקלחמה ויה הלא .תושרבמו תופפכ רוצייל

 היצקאב רבכ .רתויב םהל םיקוקז ויה הפועתה-הדש ידבוע

 ויהש ,םילעופ 250-מ יכ ,הלגתנ (6.2.42) הגירל הנושארה

 ''םינטק הכאלמ-יתב' םג וטיגב ויה "םילודגה הכאלמה-יתב"ל ףסוג *

 לש םינוש םיכרצ קפסל ידכ "טארנטסטלא'ה ידי-לע ומקוהש

 םידגב ןוקית ,םיניינבל תוריד ןוקיתו ץופיש ןוגכ ,וטיגה יבשות

 םירחא תיבדילכו חפמ םירונת רוציי ,ץע-ילענ רוציי ,םיילעגו

 הכאלמה-יתב :טימשדלוג .ש לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר) 'ודכו

 .(הנבוק וטיגב םינטקה

 "וחפשמ ינב םע דחי שרגמה לא ואציו הכאלמה-יתבב םיקסעומ

 ריבגה הז הרקמ .שיא אצוה אל -- שפנ 750-כ -- םהית
 -רשוכ ךא ,הכאלמה-יתב לש ךשומה חוכה תא הבר הדימב

 םיצמאמ התשע הכאלמה-יתב תלהנה .לבגומ ןיידע היה םתטילק

 םייעוצקמ יתלב םידבוע הנקסעתש ,תופסונ תוקלחמ חותפל

 .םישנ דוחיבו
 : םישנ תודובעל תואבה תוקלחמה וחתפנ רצק ןמז רובעכ

 םיעוצעצ רוצייל ,םישבכ תורוע לש תלוספהמ רמצ ףוצרקל

 .תוצוג תטירמלו םירצנ-ילס תעילקל ,םיטוטרמס ןוימל ,דבמ

 ךות הכאלמה-יתב ידבוע רפסמ עיגה הלא תוקלחמל תודוה

 .םישנ 500 םהמ ,650-ל םישדוח העברא

 "ראסימוק-טדאטש"ה תא ענכשל ןתינ .הלקה השגרוה וטיגב

 וידיקפו אוה .וטיגה יבשות רתי םג וקסעוי בורקבש ,ינוריעה

 הכאלמ-תיב חתפנ .הכאלמה-יתבמ םיקיפמ םהש תלעותב וענכוש
 ,תוגרוס ,םירלדנס ,םיטייח -- םיחמומ עוצקמ-ילעב לש דחוימ

 ודבעש ,דועו םיקנרא ישוע ,םינוורפ ,םיכוחמ תושוע ,תויטסידומ
 תוכזב .וירזועו "ראסימוק-טדאטש"ה לש םייטרפה םהיכרצ ןעמל

 תבוטל היתוינכת תא חתפל הלהנהה החילצה וז תדחוימ הקלחמ

 .וטיגה

 :ויה הכאלמה-יתב דוסיב תוירקיעה תורטמה

 .וטיגה לש היסולכואה ךותמ םידבועה רפסמ תא תולעהל | .א

 לקהלו םינוש םירודיס תועצמאב הסנרפ-תורוקמ רוציל | .ב
 .וטיגה לש השקה ירמוחה בצמה לע ךכב

 םלועה םע רשקב אובלו ריעה ןמ תאצל תורשפא רוציל .ג

 .וטיגל ץוחמ

 תובר תונמזה גישהל ךרוצ היה וללה תורטמה תמשגה םשל

 ,תונמזה תלבקב וחילצהש הדימב הב .וטיגל ץוחמ רשפאה לככ

 ,תוכימש ,םינבל ,םישובלמ ןוגכ -- הסיבכלו םינוקיתל דוחיב

 -ילכ ,םיטיהר ,תונעצר ירבד ,םייברג ,םירדווס ,םייפגמ ,םיילענ

 לידגהל תורשפאה הנתינ הדימ התואב -- דועו םייאבצ הליכא

 רפסמ .םידבועה רפסמ תא תוברהלו תונושה תוקלחמה רפסמ תא

 -בועה רפסמו ,44-ל ןמזה ךשמב עיגה הכאלמה"יתבב תוקלחמה

 םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה הז היה ;4600-ל דע םיד
 ,וטיגה לוסיח תעב

 תודסומה לש יבויחה םסחיב ןיינועמ היה וטיגה קר אל

 םיניינועמ ויה תוחפ אל .הכאלמה-יתב יפלכ םינוילעה םיינמרגה

 -בועו ינמרגה (טנדנמוק) יאבצה לשומהו ריעה ראסימוק הוב

 תירמוח האנה-תבוט קר אל םהל וקפיס הכאלמה-יתב .םהיד

 תאצלמ םייתניב טמתשהל הלתמא םג םהל ושמיש אלא ,תישיא

 םיפוכת ויה םירוקיבהו) הנוילע הדעו לש רוקיב לכ ינפל .תיזחל
 וא טבשל הכאלמה-יתב לרוג יולת היה התטלחהב רשא ,(ידמל

 ףוריצב ךכ לע העדוה ריעה ראסימוקמ םילבקמ ויה ,דסחל

 תריצי םשל לכה ןיכהל ,רמולכ ,"העוצרה תא קדהל" : הארוה

 -יתב תדובע ירפל רשאב תוברה תואמזוגה לע .בוט םשור

 םיחרואה ישאר לע םיריטממ ויה םידוהיה םילהנמהש ,הכאלמה



 הנגבוק וטיג

 יאבצה לשומהו ראסימוקה ויה ,תודעווה ירבח ,םיינמרגה
 .הנהכו הנהכ םיפיסומ

 ליבשב ךרע םוש הכאלמה-יתבל היה אל תיקשמ הניחבמ

 תוקלחמה לשו םידבועה 4600 לש הדובעה ןוירפ ; םינמרגה

 איבהלו רובידה תא דחייל יואר הז ןינעב .יספא היה תוברה
 םידיקפו םידבוע לש לודג הנחמ .המגדה םשל תודבוע וליא
 הלהנהה לש םיסקנפ-ילהנמ :ימינפה ילהנימה ןונגנמה תא הוויה
 ,חבטמ ,םיסנלובמא ידבוע ,םיינכט םידבוע ,תוקלחמה לשו

 םינוקיתל הקלחמ ,הלבוה ,תואנדסה תרטשמ ,שא יבכמ ,היפאמ

 ויה הלא לכ לש הווסמב -- דועו תוקלחמ ילהנמ ,םיימינפ
 .שיא 1100-מ הלעמל "םיקוסע"

 םינמרגה לש םילקימיכה תאו ןובסה תא תלצנמ התיה הסבכמה

 היה ןובס לש לודג ןוכסח .וטיגה יבשות לש םינבלה תסיבכל

 .רמצה תוכימש תא םיסבכמ ויה רשאכ ,ץיקה ישדוחב הסבכמל
 ומרזש הייליו רהנה ימב ןתוא םיפטוש ויה ןובסב הסיבכ םוקמב
 .תואנדסה דיל

 ,העיבצהו תוחחפה תקלחמב הדובעה התיה רתויב תינייפוא
 םע .םישמושמ םייאבצ הליכא-ילכ םיעבוצו םירשיימ ויה הב

 ,הנושאר הנמזהכ ,ןוקיתל ולבקתנ 1942 תישארב הקלחמה תחיתפ

 םייתנש ךשמב .םוינימולא לש םיריסו היתש-יעיבג .4000דכ

 לודגה םבורב .םילכ 460 ה"סב ורזחוה הקלחמה םויק לש יצחו

 תעונתלו תוינוריעה תוגולפב םידוהיה םידבועל םילכה ורזחוה

 -- תרוקבה תודעו ליבשב המגודכ םיחנומ ויה רתיהו ,םינזיטרפה

 הקלחמ לע אקודו .הנוירפו הדובעה ביט לע החכוהלו תּודעל

 .תינמרגה הלהנהה תוואג התיה וז

 הסנרפ-רוקמ וויה ,םישנו םירבג 1200 ודבע ןהבש ,תורפתמה

 .םינשי אבצ-ידמ ןוקית היה ןתדובע רקיע .וטיגה ליבשב בושח

 שמתשהלו םידגבה תא רוזגלו םורפל היה רשפא הדובעה עוציבל

 םהמ םירפותו םיעבוצ ויה הלאה םיקלחה תא :םהמ םיקלחב

 האיבה הבר תלעות .וטיגה תייסולכוא יכרצל םייחרזא םידגב

 תונשיב תופלחומ ויהש ,תובוטה םיילענה תא .הירלדנסה םג

 יבשות ןיב םיקלחמ ויה ,שומישל תונתינ יתלב םיילענ יקלחבו

 קפסל ידכ םישמתשמ ויה תוקלחמה רתי לש תרצותב םג .וטיגה

 .וטיגה יכרצ תא
 השקה דיקפתה ויה םנוזיאו םינמרגה םע תונובשח תכירע

 ,וטיגה לש רתויב םיחמומה םינסקנפה וסייוג ךכ םשל .רתויב

 תואיצמה יאנתל תונובשחה תא םאתלו ןזאל םיחילצמ ויה םהו

 הכאלמה-יתב לש ןסקנפהש ךכ ידיל ועיגה םירבדה .םהש תומכ

 םשורו םינמרגה הדובעה-ינתונ לצא ריעב שדוח ידמ רקבמ היה

 יסקנפבש תונובשחה םע והדזיש ךכ ,תונובשחה תא םהירפסב

 לכש ,וילאמ ןבומ .יוצר יתלב רבד הלגתי לבל ,הכאלמה-יתב

 ןוזיאב םיעייתסמ ויה הז דבלמו ,םידחושמ ויה רבדב םיעגונה

 ךשמבש ןמאיי אל שממ .םהיתוימרת תא םילעהל ידכ תונובשחה

 םינמרגה וחילצה אל ,הכאלמה-יתב ולעפ ןהב ,יצחו םייתנש

 ויה הכאלמה-יתב .רשכ אל רבד תולגל םוצעה זובזבה ףא לע

 דעו דמע םשארב ; םינגרואמ ויה וידבועש וטיגב דיחיה דסומה

 תידדה תילאיצוס הרזעב לפיט רשאו תיטרקומד ךרדב רחבנש

 תא .הכאלמה-יתב תלהנה םע אלמ הלועפ-ףותיש ךות דבעו

 ןייפאל רשפא דעווה לשו הלהנהה לש תפתושמה הלועפה

 תורוחסה ינסחמ תא םחוכ לכב "םיבלוח" ויה םידבועה : הרצקב

 רומשל הצמאתה הדיצמ הלהנההו ,הכאלמה-יתבב םינמרגה לש

 ."הרפ"ה לש המויקו הייח לע
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 םירבדב האטבתה הכאלמה-יתבמ וטיגה קיפהש הברה תלעותה
 | : םיאבה
 יגשומ יפלש ,םירענו םילוח ,םינקז ,םישנו םישנא יפלא 1

 .הדמשה תנכסב ואצמנ ,םירתוימו תלעות ירסח ויה םינמרגה

 .יביטקודורפ טנמלאל םתוא וכפה הכאלמה-יתב

 ,ןובס ,םינבל ,םיילענ ,םישובלמ וטיגל וקפיט הכאלמה-יתב 2

 יתלב ןפואב הפאנש ,םחל םג תמייוסמ הדימבו םיצע

 .תוצמ םג םש ופא חספל .הכאלמה-יתב תייפאמב ילגיל

 םירשק תריציל תורשפא וטיגל הנתינ הכאלמה-יתבל תודות 3

 יולימל ריעה לא רבעמ-תודועת ונתינ .ינוציחה םלועה םע
 ולוכ וטיגהו םיבר םידיחי ונהנ הזמו םינוש םידיקפת
 .םיירוביצ םיניינעב

 יתלב תרוקבמ ונהנש ,הכאלמה-יתב לש הלבוהה-יעצמא 4
 איצוהל תובר תויורשפא ונתנ ,וטיגה רעש דיל :תינדפק

 איצוהל -- רתויב בושחהו ,ןוזמ-יכרצמו םיצפח סינכהלו
 .ריעה לא וטיגה ןמ םידלי

 וזכרתה ,תוינויצה תולועפה דוחיבו ,תויטילופה תולועפה לכ .5

 החונ עקרק הפ ואצמ תויטילופה תועונתה .הכאלמה-יתבב

 תויוצעייתההו תובישיה .הרומג תויאשח השרדש ןתלועפל
 תועונתה יגיהנמ .הלילה-תרמשמ תעשב ןבורב תוכרענ ויה

 ולביקו הכאלמה-יתב לש תונושה תוקלחמב םימושר ויה
 םיישפוח ויה םה השעמל .םישורדה הדובעה-יסקנפ תא

 .םייתגלפמה םהיניינעל רסמתהל ולכיו הדובעמ

 םעויסב החתפתהו המק הנבוק וטיגב םינזיטרפה תעונת .6
 ותאצב לביק ןזיטרפ לכ טעמכ .הכאלמהייתב לש ברה

 תוגוז השולש ,הפילח ,ןוילע ליעמ :יאבצ דויצ וטיגה ןמ

 ,ןוזמל קית ,תוטחממ ,תומח תופפכ ,רדווס ,םייפגמ ,םינבל
 -ובק .דועו הליכא-ילכ ,םירודכ קיתרנ ,רוע"תרוגח ,עבוכ
 רבכש םירבחה יכרצל תולופכ תוכרעמב ודייוצ תונוש תוצ
 -תורשמ תעב תוקסוע ויה תונוש תוקלחמ .םוקמב ויה
 התיה םינוקיתה תקלחמ ; םינזיטרפל דויצ תנכהב הליל
 .םליבשב קשנ תנקתמו הביכרמ

 .הכאלמה-יתבב אלמ עויס ואצמ וטיגב םידרחה םידוהיה לכ 7

 הכאלמה-יתבב ולבקתנ תובישיה ינב לכ טעמכו םינברה לכ

 -ברה ואצמנ םש .םליבשב םירשכ םילכאמל גאד חבטמהו

 הרותה-ירפס לכ ןכו ,םיילאגיל יתלבה תסנכה-תיבו תונ

 היה הכאלמה-יתבב ימשרה החונמה םויש ןויכמ .םילצומה

 יוקינב הז םויב הקוסע ןויקנה תצובק התיה ,ןושאר םוי

 החונמ אופיא הנתינ וז הצובק ישנאל .םירדחה לש ידוסי

 ; "תבשה ירמוש תביטח" וטיגב וארקנ םהו ,תבשה םויב

 .םייתד םידוהי קר ,ןבומכ ,וכייתשה וז הביטחל

 רתויב תעזעזמה היווחה התיה םינקזו םידלי לש היצקאה 8
 תואמ הכאלמה-יתב לא וטלמנ היצקאה תליחתב .וטיגב

 ודמעוה םירגובמה .ףוג-ישולחו םינקז ,םידלי םבור ,םישנא

 תואמ תלצה התיה רתויב השק ךא ,הדובע-תונחלוש דיל

 -כולמה םינבלב ,םינסחמב ,תוילעב םתוא וריתסה .םידליה

 ,הכאלמה-יתבל תחתמ ונבנש םיפתרמב ,הסבכמה לש םיכל

 שפנ"תוריסמו הרומח הנכס ךות .םירחא םימוד תומוקמבו

 העשב .םידליה תא דוחיבו םינקזה תא ליצהל וחילצה

 הלעמל םימיאה ימי ינשב ודמשוהו וטיגה ןמ ואצוהש

 קר הכאלמה-יתבמ ואצוהו ולגתנ ,םינקזו םידלי 1200-מ
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 םידליה תואמ עברא דע תואמ שולש ךותמ םידלי ינש

 .םש ורתסוהש

 ידידלע םידלי תלצהב םג הכאלמה-יתבל היה בר קלח

 דוחיבו ,םידליה לש היצקאה ינפל דוע .ריעה לא םתרבעה

 םיאטילה םע םירשק רוציל הכאלמה-יתב ולדתשה ,הירחאל

 םהילע עיפשהלו (דבלב םיטעומ ויה הלאכו) ריעב םינוגהה

 םישקה םיאנתב .םהיתבב םוריתסיו םידוהי םידלי ולבקיש

 רפסמ הלבוהה-יעצמא תרזעב איצוהל וחילצה וטיגה לש

 .םירפכב דוחיבו ריעב ורתסוהש ,םידלי לש ןטק אל

 םייעוצקמה רפסה-יתב ורגסנ םידליה לש היצקאה ירחא

 םידימלתה תואמ שולש תא ולביק הכאלמה-יתב .םירענל
 .םייעוצקמ םידבועכ םוקיסעהו

 לש םירוקיבה םג וליחתה הכאלמה"יתבב הדובעה תלחתה םע

 אטיל תודהי

 רתוי םיפוכת ושענ ןמזה ךשמבש ,תוינמרגה תרוקבה-תודעו

 טאירסימוקה לש םיינמרגה םידיקפהו בר ןמז רבע אל .רתויו

 איה םיהובגה םירקבמה לש תיתימאה םתנווכ יכ וליג ינוריעה

 םג םצחל תא וליעפה הז ןוויכב ;םלוסיחל הנאות אוצמל

 וטיגה רוזיא) םמצע םהל םישורד וטיגה יתבש ,הנעטב םיאטילה
 ולדח אל טאירסימוקה ידיקפ .(םיאטיל ןכל םדוק בשוימ היה
 תדובע לע םייבויח תונובשחו-םיניד םהילע םינוממל חולשלמ

 לש האנה ינוציחח הארמל וגאד םדיצמ םידוהיה .הכאלמה-יתב

 לכו ,םירוקיבה תעב הכלהכ ולעפי יכ ולדתשהו הכאלמה-יתב

 תא ואיבה הלא םיעצמא .יוארה הבוגה לע דומעי ןונגנמה

 וטיגה לוסיח דע ךשמנ הכאלמה-יתב םויקו תויוצרה תואצותה

 הכאלמה-יתב תוכזב יכ ,אוה ענמנה ןמ אל .1944 ילויב 12"ב
 =  .אטילמ םינמרגה תגיסנ דע הנבוק וטיג םייקתה



 הגבוק וסיג

 וכוה םילעופה .תונולח לש תורגסמ יתש ודיל ורבעש תיבמ

 הרטשמה ידי-לע רצענ תונולחה תריקעל יארחאהו תוירזכאב

 ררחוש תוקדקודמ תוריקח רחאל .רהוסה-תיבל סנכוהו תידוהיה

 .םויה תרחמל

 ג
 ואצמנש ,םינסחמל םיריבעמ ויה ,וטיגה ינג ירפ ,תוקריה תא

 הקולחה תומוקמל תוקריה וחלשנ םנוימ רחאל .ּוינרַאו בוחרב

 -סטלא"ה ידבוע ןוגכ ,"תויוכז"ה ילעבש וילאמ ןבומ .וטיגב

 תעב רתי-תאנה ונהנו םדמעמ תא ולצינ ,הרטשמהו "טארנט

 תודוקנל וטיגה יבשות רתיכ וקקזנ אל םה ;תוקריה תקולח
 תומיב .אפוג ןסחמב הבחר דיב םהלש תא ולביקו ,הקולחה

 ןוימב םינסחמב תוקסוע תולועמה תועובקה תולעופה ויה ףרוחה
 ףתרמהמ ואצי םעפ אל .הקולחה תומוקמל םתחילשבו תוקריה

 תוולל ודעונש תונועט תולגע ,תוקריל ישאר ןסחמ היהש ,לודגה

 ואצי הז ןּווכלש ןייצל יאדכ .תורעיל םתאצב םינזיטרפה תא

 ,וטיגה ינגמ ןירשימב םג תוקרי תוסומע תולגע תובורק םיתיעל

 דיקפת .ןדועיי םוקמ תא עדי אל תודבועהו םיננגהמ שיאשכ
 .תונמיהמ תודבוע יתש לש תונמאנה ןהידיל רסמנ הז ידוס

 אוהה ףתרמב ורתתסה םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה תעב
 ינב םידלי רשע-םינשו ,הנומשו םישש תב ןהמ תחא ,םישנ עשת

 תותלדה .תוקריה תומירע לע ובכש םיימוי .הנומש דע שולש

 וסינ םהישופיח בגא .םיקזח םילוענמבו לזרב-תוטומב תולוענ ויה

 .וחילצה אלו לזרבה-תותלד תא רובשל תודחא םימעפ םינמרגה

 ינשה הלילב ואבש הלא לש םתחמש הברו םרשוא היה לודג

 .םימלש םילוענמהו תותלדה תא ואצמו םיאבחנה תא ררחשל

 לכ םתזחאש המיאה לעו םהיתויווח לע ורפיס םידליהו םישנה
 תחאו םירשע .לזרבדיליטמב תותלדה לע םינמרגה ומלהש תמיא

 תוכזב איהה "היצקא"ה ימי ינשב אופיא ולצינ תוידוהי תושפנ

 .תוקריה ןסחמ
 .תודבועה תוחפשמב הרומח העיגפ העגפ איהה "היצקא''ה

 ,ןתדובע תומוקמל ןהידלי תא ינשה םויב ןהמע ואיבה ןהמ תובר
 תודחא םישנ םג ; םינמרגה ידי-לע ופטחנ םהמ לודג קלח ךא

 -וקמב תודבועה רתויב ועגפנ .הדובעה ןמ םימיה םתואב ואצוה
 הממחה ומכ ,וטיגב הכאלמה-יתב תבריקב ואצמנש הדובעה-תומ

 .םש רתתסהל וסיגו הכאלמה-יתב יניינבל וטלמנ תודבועה ; ןגהו

 .הריתי תוירזכאב םיחצרמה די ןהב העגפ הז םוקמב אקוד םלוא

 וא שולש הדובעל ואב "היצקא"ה רחאל םינושארה םימיב

 "היצקא"ה ימיב חקלנ תודבועהמ קלח .ןג לכב םישנ עברא

 ולזגנ ,םירוהו םידלי ,ןהיריקי :ישפנ ןואכד בקע ואב אל רתיהו

 תא ףפא בל-םסרכמ שואי ;החפשמה קיחמ םיצירע עורזב

 הקספו םייחל ןוצרה ףפורתנ ;תומתוימהו תולבאה תוחפשמה

 .הדובעב תוניינעתהה
 .הניקת הדובע תעדה לע תולעהל היה רשפא-יא הלאכ םיאנתב

 חקפמה .רבד טעמכ ושע אל ןה םג הדובעל ואבש תודדובה
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 חיסה םינושארה םימיבו ,תודבועה חורל אוה םג ןיבה ינמרגה

 םידחא םימי רובעכ םלוא .םינגב השענהמ ירמגל ותעד לוכיבכ

 אוהו ,הזה בצמה תא לובסלו רתוול דוע ןכומ ונניא יכ עידוה

 שדוחתו הגקיתל הדובעה בושת םויה תרחממש ףקות לכב עבת

 ."'היצקא"ה ינפלש םימיב ומכ תיביסנטניא הרוצב

 לא תידיימ היינפל האיבה ינמרגה לש תצרחנה ותעיבת
 ואב ברע ותואב דועו ,'טארנטסטלא"ה דילש הדובעה-דרשמ

 .תושדח תובר םג ,תומדוקה תודבועה דבלמ ,הדובעל םשריהל

 הדובעב ויה רבכ תרחמלו םינגב הדובעה תקולח שדחמ הרדוס

 רפסמ לדג םויל םוימ .שורדה רפסמהמ זוחא םינומש דע םיעבשמ
 .ליגרה הלולסמל הדובעה הרזח םידחא םימי רובעכו ,תודבועה

 ד

 -יכרצמב רוסחמלו וטיגב השקה ילכלכה בצמל בל םישב
 יבשותמ דחא לכש ,ךכל העדונש הברה תובישחה תנבומ ,ןוזמ

 תלכלכ לע תצקמב לקהל ידכ תוקריהמ תונהיל לכוי וטיגה
 תובינגמ תוקריה לע רומשל אופיא היה חרכהה ןמ .החפשמה

 ידיב התיה הרימשה .הקולחה תומוקמ לא ואבוה םרטב דוע

 םישימח היה דחא לכ לש ורכשו ,ךכ לע םינוממה םירטושה

 הלאכ דוחיב ,םירחא םירמוש םג ועבקנ םדבלמ .שדוחל קראמ

 תרימשב ופתתשה ,ףסונב .תרחא הדובעל םירשכומ ויה אלש

 ןוגרא) "לשא" תינויצה הדוגאה ירבח ,רעונ-ינב םג םינגה
 .(תונליאל הרימש

 ,הלהנהה ידי-לע וטיגה ינגב העצוב הרוסמו תיניצר הדובע

 וע לטומה תא עצבל לדתשה דחא לכ .םידבועהו םיננגה

 ,םיררוצה ןעמל אל דבוע אוה ןאכש ,הרכה ךותמ היוצרה תוליעיב

 .וטיגה תייסולכוא לש התלעותל אלא

 םישולשה םויב .1943 תנש לש הנועה ףוס דע ךשמנ הז בצמ

 קלח "'טוקריסק"ה ךלהמב וריבעהשכ ,הנש התוא לש רבמבונב

 רפסמ םג םשל רבעוה ,טוסקלאב הדובע-הנחמל וטיגה יאולכמ

 ודבעש תועובק תוריעצ תולעופ ןהיניב ,םינגב תודבועה ןיבמ בר

 תוננגה לש הנורחאה הנועה .תוננגה םויקל ןושארה םויה זאמ

 תוסונמה תודבועהמ תובר .דאמ השק התיה ,1944 תנשב ,וטיגב

 םימיב-תואב םישנ וחלשנ ןמוקמבו הדובע-תונחמל ורבעוה

 וטיגה לא זא ואבוה ךכ לע ףסונ .הדובעב תוסונמ יתלבו

 וחלשנ םה .םינוש "םיטצאק"מ ורבעוהש םינמרג "תופאק"

 אצמנ ןג לכב .וטיגה ינג םג םללכבו ,םיבר הדובע-תומוקמל

 .הריתי הדפקהב רבד לכל סחייתהו הקזח דיב גהנש ,"ופאק"

 וכישמה וב ,וטיגב דיחיה הדובעה-םוקמ ,הארנכ ,ויה םינגה

 המייתסנ הזב .וטיגה לוסיח ינפל םינורחאה םימיב םג דובעל

 תואמ עבשמ הלעמל הקיסעהש הנבוק וטיגב תוננגה תשרפ

 וב שנענ אל ומויק ימי לכבש וטיגב דיחיה הדובעה-םוקמ ,שיא

 ,םירחא "םיאטח" לע וא הדובעל רוחיא לע תדבוע וא דבוע

 .םירחא הדובע-תומוקמב גוהנ היהש יפכ



 קיודומ השמ

 וטיגב תוננגה

 א

 דילש הנוזתה תקלחמל תפנוסמ התיה הנבוק וטיגב תוננגה
 םייתאממ הלעמל לש חטש דמע התושרל .''טארנטסטלא"'ה

 .וטיגב םינוש תומוקמ העבראב םנוד םישימחו
 ימיב ,היה הנבוקב וטיגה ינגב םידבועה לש יללכה רפסמה

 "בועה רפסמ .םירבג םירשעכו םישנ תואמ שולשכ ,הנועה איש
 קלח קר םלוא ,ךרעב ,תואמ עבשל םנמא עיגה תומושרה תוד

 .עובשב םימי השולש וא םיינש ודבע ןבורו ,םוי לכב דבע ןהמ

 דילש הדובעה-דרשמ ידידלע וטיגה ינגב דובעל וחלשנ םישנה
 ,ליג) תונוש תוביסמ רשא ,םישנ ולא ויה ."טארנטסטלא''ה

 הדובעל ןתוא חולשל היה רשפא-יא (המודכו תואירב בצמ

 .תוינוריע תודאגירבב וא ,הפועתה-הדשב
 םירבגה .לירפא שדוחב הליחתמ התיה וטיגה ינגב הדובעה

 -ילכ תנכהב סראמ תליחתב וא ראורבפ ףוסב םיליחתמ ויה
 תלחתהל תושורדה תודובעה רתיבו עקרקה לוביזב ,הדובעה

 הנועל ץוחמ םג תודבוע ויהש םישנ רשע ופרטצה םהילא .הנועה

 הליחתמ התיה תירקיעה הדובעה .תועובק תולעופל ובשחנו

 ךלוהו תחופ תודבועה רפסמ היה טסוגוא ףוסב ;ינוי שדוחב

 .דבלב תוטעמה תועובקה תולעופה וראשנ רבמטפסבו

 תודבועה ואצמנ תעה לכ : םיבר תונורתי ויה תוננגב הדובעל

 תומוקמב הדובעל וחלשנ אל ןהו ,ןהיתבל בורק ,וטיגה תולובגב

 ינפל הדובעה ןמ וררחוש ןה דחוימ ךרוצ תעשב ; םיקחורמ

 ; תינוריע הדאגירבב ענמנה ןמ היהש רבד ,העובקה העשה
 םידוהי ידיב ויה הלהנההו ןהילע חוקיפהש ,היח רתויב בושחהו

 .הדובעה ןמזב םישנועו תוכמ וגפסי אלש תוחוטב ויה תודבועהו

 ימיב דוחיב ,םינוש םיישקב הכורכ התיה וז הדובע םג םנמא
 שוכינב הלא םימיב םג תובייח ויה תודבועה .םיבורמ םימשג
 תוביטרה ; םימ תייוור עקרק לע הבישי ךות םיטוש םיבשע

 תאז לכב .ץובב תועקוש ויה םיילגרהו תומצעל תרדוח התיה

 לע םיבושחה היתוגורתי לשב תוננגה תדובע תא ופידעה ןה

 .תוינוריעה תודאגירבב הדובעה
 הדובעל רתויב חונה םוקמכ הבשחנ ("היר'זנרוא") הממחה

 האצמנ איה .םינגה ראש חטשכ בחרנ היה אל החטש ,וטיגה ינגב

 ץוחמ ,וטיגה לש םילודגה הכאלמה-יתב ירוחאמ ,ידדצ םוקמב

 היה הממחב .הרוטדנמוקב ודבעש םינמרגה לש םתייאר גוחל

 הסחמ וב ואצמ תודבועהו ,םילספסו ןחלוש ובו ןטק ןינב םג

 תניינעמו היקנ ,הלק התיח המצע הדובעה םג ;ףעז ימשג תעב

 תולעב ויה ןבורו ,שמחו םישולש קר היה תודבועה רפסמ .רתוי

 .תונוש תוצלמה

 ב

 רקובב עבש העשב הליחתמ התיח וטיגה ינגב הדובעה

 העש יצח לש תוקספהב ,םיירהצה-רחא עברא העשב תמייתסמו
 ןמזב תעמשמה .םיירהצה-תחוראל העש לשו רקובה-תחוראל

 רשפאה תדימב ולדתשה םמצע םינגגהו ,הרומח התיה אל הדובעח

 ,הלא םירוט בתוכ לש ודיקפת .ןתדובע תא תודבועה לע לקהל

 וטיגה ינגב םוי לכב רובעל היה ,וטיגה ינגב הדובעה לע חקפמכ

 .תרוקיבל
 וירבח ראשמ רתוי חונ יפוא לעב ונלזמל היה ינמרגה רקבמה

 םלוא .תודבועה יפלכ הריתי הרמוחב גהנ אל אוהו ,םינמרגה

 הארנכ .הדובעב תונקיידו רדס ,תוריסמ שרד החמומ יאלקחכ
 לש הרקמב ןכש ,תוננגה תחלצהב תישיא ןיינועמ םג היהש
 רפסמ תאוושה ידי-לע ...תיזחל חלשיהל לולע היה הלוסיח
 ואב ןלוכ םא קדוב היה הדובעה-יסיטרכ רפסמ םע תודבועה

 םישנ תובבותסמ םינגבש ךכ לע םערתמ היה דוחיב .הדובעל
 תולגל היה רשפא-יא ,ןבומכ .דובעל תורשכומ ןניאש ,תונקז

 אובל תולגוסמ ןניאש תושישי תואצמנ המישרבש ,דוסה תא ול

 םריאשהל תולוכי ןניאש םינטק םידליל תוהמא וא ,הדובעל
 הצלאנש התב םוקמב העיפומ התיה השישי םאש וא ,תיבב
 תוביסמ וא דלי לש תימואתפה ותלחמ לשב תיבב ראשהל

 | .תורחא

 הדובעה-דרשמ חילצה אל הנועה לש המוציעבש םירקמ ויה

 תאזו ,תודבוע לש אלמ רפסמ חולשל ייטארנטסטלא"ה דילש
 תוחוכ ועבתש ,ריעב םירחא הדובע-תומוקמ דצמ ץחל בקע

 הדובעב ךישמהל םתלוכיב ןיאש זא ונעט םיננגה .םיפסונ הדובע

 היהו רתוול הצר אל ינמרגה רקבמה .תודבוע םיידי רסוח לשב
 תודובעה לכ תא עצבלו תולעופה רפסמ תא םילשהל ףקותב עבות
 בצמ ררתשהשכ : תוכופה תועפות םג ועריא םימעפל .תושורדה
 תא טיעמהל םיניינועמ ויה וטיגה ישארו ,וטיגב תוחיתמ לש
 לע הלועה רפסמב תודבוע םיחלוש ויה ,םיקסעומ-יתלבה רפסמ
 ויה ןהמ תוברו ןלוכ תא קיסעהל ולכי אל םינגגה .שורדה
 רדסלו םכחתהל יחרכה היה הלא םירקמב .תולטב תובבותסמ

 ."המרעה"ה השעמב שיגרי אל ינמרגהש ,ךכ םיניינעה תא
 םעטמ ורשואש ,הלא ויה וטיגה ינגב ודבעש םיטעמה םירבגה

 -רשוכ לשב ץוח-תודובעל םימיאתמ יתלבכ םיאפורה תדעו

 :ןעצבל ולכי אל םישנהש תודובע םהילע ולטוה .יוקל הדובע

 יפתרמ לא תוקריה תלבוהבו השירחב ,לוביזב וקסעוה םה

 וטיגה יבשותמ הנופש חטשהמ םיאיבמ ויה לבזה תא .הנסחאה

 -והה תקלחמ לש םיסוסה-תוורוא ואצמנ םש ,(הבוקניל בוחר)

 רטושו ינמרג רמשמ תוּולמ ויה לבז תונועטה תולגעה .הלב

 םיצפח וטיגה לא ןהב ריבעהל וחילצה תאז לכב ךא ,ידוהי

 ("סַאנילאמ") םייונבה םיאובחמב וריאשה םינופמהש ,םינוש

 ,וידר-יטלקמ םיריתסמ ויה לבזה תחת .הנופמה חטשה לש
 םג םיריבעמ ויה הלא דבלמ .םינוש ךרע-יצפחו ןוזמדירומיש

 -ובחמ תיינבל םהב ושמתשהש ,המודכו תורגסמ ,תונולח ,תותלד

 ךרוצל הלא םירמוח תרבעה התשרוה ימשר ןפואב .םישדח םיא
 םירמוח תרבעהל םג .התבחרהלו הממחב םינוקיתל דוחיבו ,םינגה

 ,ולא תולגעב ושמתשה וטיגה ךותב םוקמל םוקממ םיצפחו
 וספתנ םעפ .וטיגה תולובגב ישפוח רבעמ תוכז ןהל התיהש

 ורקע וטיגל הלגעב םבושבש ,םילעופ ינש ינמרג רמשמ ידי-לע



 טדימשדלוג אגרש

 וטעיגב םינטקה הכאלמה"ייתב

 היה הנבוק ידוהי ליבשב וטיגב עבקנש םירוגמה-חטש

 םימעפ המכו המכ ןכש ,םצמטצהו ךלה ךא ,דאמ ןטק הליחתכלמ

 תריגס םע .םימלש תונוכשו תובוחר הז חטשמ םינמרגה ועיקפה
 -חטש ידוהי לכל וב היה 1941 טסוגואב 15-ב וטיגה םוחת

 םג ,(הליגר הטימ לש חטש) םיעבורמ םירטמ ינש ןב םירוגמ

 .םירוגמה-חטש בושיחב תונורדסמהו םיחבטמה תא לולכנ םא

 .םשארל לעמ גג וליפא היה רסח םיברלו ,תותפרב וללוגתהש ויה

 שמשל ולכיש ,םירומג יתלב םיתבו תוברוח וטיגב ויהש רחאמ

 םיקהל "טארנטסטלא"ה טילחה ,ונקותיש רחאל םירוגמ"םוקמ

 ,םירומאה םינבמה ץופישו קדב יכרצל םידחוימ הכאלמ-יתב
 המויאה רוידה-תקוצמ לשב .תודסומלו רוידל םרישכהל תנמ-לע
 ידכ ,יוטיח ןוכמבו ירוביצ ץחרמ-תיבב ףוחד ךרוצ םג היה

 -יתב לש םיפוחדה םידיקפתה ויה הלא .תופיגמ תנכס עונמל

 הכאלמה-יתב" םשב וטיגב וארקנ רשא םירומאה הכאלמה
 םשל ומקוהש ,"םילודגה הכאלמה"יתב"מ םלידבהל ,"םינטקה

 .םינמרגה ליבשב תונוש תודובע עוציב

 להנמ -- םינוב םירפא :ודמע םינטקה הכאלמה-יתב שארב

 -- ,הלא תורוש בתוכ ,טדימשדלוג אגרש ;יביטרטסינימדא

 תודובע להנמ -- ל"ז יקסרודניא סירוב סדנהמה ; ינכט להנמ

 השמ סדנהמ :ויה םיחקפמהו ינכטה תווצה ירבח .תוירטינס

 קחציו ל''ז רגריב סחנפ ,ל"ז סנייר רכז סדנהמ ,ל"ז יקסבולגס

 .ל''ז ןלפק

 : תוקלחמ המכ ויה הכאלמה יתבב

 םינבר המכ ונמינ הידבוע ןיבש ,ץע ילדנס רוצייל הקלחמ 1

 הקלחמה .(יקסרבופלש ברהו ןמרקוצ ברה) הבישי ירוחבו

 םילדנסה .שדוחב םילדנס תוגוז 1000-כ הקפיס תאזה

 םיבר םיישק ויה .תועוצר רודסל ינש הכאלמ תיבל ורבעוה

 .הדובע ילכו םלג ירמוח תלבקב

 תווצ םע תודסומב תונוש תודובעו תוריד ןוקיתל הקלחמ 2

 םיברברש ,םיגגז ,םיחייט ,םיאנב ,םינספט ,םירגנ לש

 .יוטיחב וקסעש םיעבצ רקיעבו

 -יקרק סחנפ היה הידבוע ןיבש תוחחפו תורגסמל הקלחמ 3
 .לארשיב וישכע אצמנו יעישתה טרופהמ טלמנש ,יקסבונ

 ,סנוארב .מ ריד לש ונב היה וז הקלחמב םידמלתמה ןיב

 ,רגריב באזו ,תירבה-תוצראב עודי חתנמ םויכ אוהש
 .לארשיב הישעתהו רחסמה דרשמ ל"כנמל הנשמה היהש

 סדנהמה דמע השארבש תירטינס היצלטסניאל הקלחמ 4

 .ל"ז יקסרודניא

 .הנבוקב עודי ןלבק ,ל"ז ןלפק קחצי דמע השארבש היפאמ 5

 רתויב םישקה םימיב םתדובעב ולחה םינטקה הכאלמה-יתב

 -יתב ידבוע .םימד-תונברקו תוריזג אלל םוי רבע אל .וטיגב

 ויה אל םג .שארל לעמ םיינבצעו םיאכודמ ,םיבער ויה הכאלמה

 -יתב ולעפוה לכה ףא לע .םתלועפל םישורדה םירמוחה וטיגב
 םע הלחה הדובעה .וטיגה ייחב בושח םוקמ וספתו הלא הכאלמ

 ,םיעבצ ,םיחפנ ,םירגנ םהיניב ,עוצקמ-ילעב םידבוע םירשע

 .150-ל דע עיגהו הגרדהב לדג םידבועה רפסמ .םיברברשו םיגגז

 התיה עוצקמה תעידי .תועוצקמה לכב םיריעצ םידמלתמ םג ויה

 ורתונ םקלח .זוכירה-תונחמל ועלקנש רחאל ,בר רזעל םיריעצל

 .תיעוצקמה םתעידיל תודות םייחב

 םירוגמ חטש םמויק תפוקתב ורישכה םינטקה הכאלמה-יתב

 -ינוכמ ינש ,שובידיאת םע הסבכמ וניקתה ,ר"ממ 4000דכ לש

 -יתב" ליבשב םינסחמה תא וניקתה םה .ץחרמ-תיבו יוטיח

 -תיב ליבשב םיניינב ,(ר"ממ .2000דכ) "םילודגה הכאלמה

 -תודובע הכאלמה-יתב ועציב הז דבלמ .םירחא תודסומו םילוחה

 בושח היה תורידה יוטיח םשל .תוריד תואמב תונטק קדב

 ליאוה .תוחחפה תכאלמ הבושח התיה ןכ .ןתוא דייסל דחוימב

 הכירצ התיה ןהמ תחא לכו ,תודחא תוחפשמ ורג רדח לכבו

 םינוש םיגוסמ םירונת 500 ףרוח ידמ הכאלמה-יתב וניכה ,לשבל

 ןויכראה יזגרא ורדוס רתיה ןיב .(תובורא) תורוניצ 'מ 3000דכו

 .םיאבה תודוסיל תחתמ ונמטוהו ץבא-יחפב "טארנטסטלא"ה לש

 .לארשיל ורבעוהו םיזגרא המכ ואצוה המחלמה ירחא

 .השבלההו הלענהה תייעב התיה וטיגב תורומחה תויעבה תחא

 ויה אל יכ ,םיפחי הפועתה-הדשל םיאצוי ויה םישנא הברה

 חטשב םג .ץע-ילדנס רצייל זא ולחה .םיילענ תנכהל תורוע

 םיישק ךות .הבושח הלועפ ושעו הכאלמה-יתב וחילצה הז

 ושדוחב שדוח ידמו םישורדה םירושמה תא וטיגב וניקתה םיבר

 .ץעדילדנס תוגוז 1000-כ רומאכ םיקפסמ הכאלמה"יתב ויה

 ןוקיתל הירלדנסו הרפתמ םג ולעפ םינטקה הכאלמה-יתב דיל

 -הדשב םידבועה ליבשב רקיעב ,םיעורק םינשי םיילענו םידגב

 םהרבא רמ היה השבלהו הלענהל הכאלמה-תיב להגמ .הפועתה

 ודבע רתיה ןיב .םימתו רשי םדא היה ועוצקמבש ,אירול

 לדבי ,ןמטלא .א הרומה ,ל"ז רדיינש .א עדונה הרומה םירלדנסכ

 םג ומילשה הכאלמה-תיבב .ןתיול השמ ר"דו ,םיכורא םייחל

 ."םינטקה הכאלמה-יתב"ב ונכוהש ץעה-ילדנס תא

 ידבוע ולביק אל "טארנטסטלא"ה תודסומב םידבועה רתי לככ

 והשמב תוצפל ידכ .םתדובע רובע םולשת םוש הכאלמה-יתב

 היפאמ הכאלמה-יתב וניקתה ,םומינימב םג ּולו ,םידבועה תא

 ליבשב תופאל הכאלמה-יתבב דבוע לכ היה לוכי םש .םהלשמ

 היפאמה התיה הז דבלמ .היפאה יפדוע תא םג לבקלו םחל ומצע

 .םידבועה ןיב תקלחמ םיפדועה תאו םירחא ליבשב םג הפוא

 תא רונתל םיסינכמ ויה םידבועהו היפאמה התבש תבשב

 ופא ולא תויפאמב ."ןמוש" ילב היהש םגה ,םהלש "ןימח"ה

 הכורכ התיהש הנכסל בל םיש ילב ,חספ יגח ינשל תוצמ םג

 .תושורדה תונוכמה תא וליפא וגישה תוצמ תייפאל .ךכב

 םידבועה לכ לש תּוריסמהו תּורבחה יסחי תא דחוימב ןייצל שי

 .וטיגב הלודגה הקוצמה תלקהל



 לקנופרג .ל

 וטיגב תוסנרפו הלבלב

 תירמוחה הקוצמהו רתויב םיבולע ויה וטיגב םיילכלכה םייחה

 יאולכ לש םתושרל ודמעש ,םויקה תורוקמ .אושנ אלל התיה
 היה ךדיאמ ךא ,םהילע תויחל ידכמ לקשמ-יטועמ ויה ,וטיגה

 םתוחב םיעובטו םינוש ויה תורוקמה .בערב עווגל אל ידכ םהב

 .הדירחמ תּויגארט לש דחוימ
 וטיגה ןמ ומרזש ךרע-יצפח לש תקסופ יתלב העונת התיה

 ץוח-רחס" ןיעמ היה וטיגל .וטיגה לא ץוחה ןמו ץוחה לא

 וא ,וטיגל ויהש ךרעה-ילעב םיצפחה לכה-ךס ,רמולכ ,"ןזואמ

 ןזאתהל והשכיא היה בייח ,ץוחה ןמ תרחאו תאז הרוצב םלביקש

 תאז םע דבב דב .הצוחה "אצייל" ץלאנ היהש ךרעה-יצפח םע

 ןיבל םידוהיה ןיב םג ךרע-יצפח לש רכמ"רחס וטיגב היה

 אל יכ םא ,העודי הדימב הזמ הז םיסנרפתמ ויה םה ; םמצע
 דמעמ קיזחהל שאונה ץמאמה היה וללה תועפותל עקרה .הלודג
 ךלהתהל אלו רוקמ אופקל אל ,בערב עווגל אל ,ריחמ לכב
 לכ לע וטיגה ייח תוילכלכה תועפותב ופקתשנ ךכ .ףחיו םוריע

 .םרועיכו םהיתוארומ
 -ירבדו םיצפחה ,םיפסכה ויה וטיגב ישארה היחמהדרוקמ

 ידוהי .1941 ץיקב ריעה ןמ וטיגל םידוהיה םמע ואיבהש ךרעה

 תורשע הברה לש יוושב םיבורמ םיסכנ וטיגל ואיבה הנבוק

 זוחא 80--75-כ יכ ,המזוג אלל ,רמול רשפא ; םיקראמ ינוילימ
 םישופיחה תעב םינמרגה ידיב וטיגב ודדשנ הלאה םיסכנה לכמ
 םא :,"'הריסמ"ה עצבמב רקיעבו ,םינושארה םימיב דוע וכרעש

 לכמ טעמ קר םינמרגה ידימ: ליצהל וחילצה וטיגה ידוהי יכ

 דאמ בושח היחמ-רוקמ הז טעמ תאז לכב היה ,הזה שוכרה
 ורכמו םיאטילה םע םרחסב וב ושמתשה םה .וטיגה יבשות בורל
 תמחמ .ןוזמ תרומת םירחא םיצפחו תיב-ילכ ,םינבל ,םידגב םהל

 לש ויווש ךלהו הלע המחלמה בקע אטילב רצונש יקשמה בצמה

 טעמכ ומלעג ריעבש יללכה קושה ןמ .בולעהו רתונה שוכרה

 לש ושוריפ ; תיב-ילכו םינבל ,םיילענ ,םידגב ינימ לכ לילכ
 ועצוהש הלא ןיעמ םיצפח גישהל ןתינ אלש טעמכ :רבד

 -רגה ידימ לצינש טעמה שוכרה היה ךכ םושמ .וטיגב ןיפילחל

 .וטיגה לש ומויק תפוקת לכ לודג ךרע לעב םינמ

 ךותמש ויה .םשוכר לכ תא וטיגל םמע ואיבה אל הנבוק ידוהי
 תצקמ ריעה ןמ םתאצ ינפל ודיקפה דלונה תייארו תוריהז

 םירפמ לצא -- ךרעה-ילעב םיצפחה תא רקיעב -- םשוכרמ

 הרבגו ליתה-רדג ירוחאמ רבכ ויה שוכרה ילעבש רחאל .םיאטיל
 ,תונוש םיכרדמ םיכרדב םיאטילה םע ורשקתה ,בערה תקוצמ
 םהמ ושרדו ,תונכסבו םילודג םיישקב תוכורכ דימת ויהש
 ףסכב הרומתה תא ריבעהלו ותוא רוכמל וא ,םשוכר תא ריזחהל

 אל ןכש ,תושק ובזכוא םידיקפמה ןמ םיבר .ןוזמ-יכרצמב וא
 םהיתושקבל ונענ ריעב ראשוהש ידוהיה שוכרה ירמוש לכ

 תואלתמאב ובריס םיבר םיאטיל .וטיגב םידוהיה לש םהיתושירדו

 רוסמל 1941 רבמטפסב 6/77מ וטיגה יאולכל םינמרגה תדוקפ ,1

 .םתושרבש ךרעה-ירבדו םפסכ לכ תא

 .םהידיב דקפומה שוכרה ןמ והשמ ריזחהל ? תונוש תואלתמאמ

 םריגסהל ומייאו םהילא ונפש םידוהיה תא תוסגב ושריג םירחא

 ,ופאטשיגל שוכרה תדקפה ןינע לע עידוהל וא הרטשמה ידיל

 תונודקפ תיברמ .ינמרגה "יחרזאה להנמה" תדוקפ לע ךמתסהב

 "תויצקא"ה לכ ירחא ןכש ,םיאטילה ידיב הראשנ םידוהיה

 ורתונ אלו וטיגה ידוהימ םיבר רחא םוקמל ורבעוה וא ודמשוה

 םיאטיל םג ויה ךדיאמ םלוא .םהישרוי אלו שוכרה ילעב אל

 .קדצבו רשויב שוכרה ילעב םע וגהנו םתחטבה תא ומייקש םיבר

 .היחמל ףסונ רוקמ וטיגב םידוהי רפסמל שמיש הז רבד ,ןבומכ

 תויונמדזה ולצינ רשא םיבר םיאטיל םג ויהש ,ןייצל שי ןאכ

 וליפא ,וטיגב םיידוהיה םהירכמל םינוש םיכרצמ וא ףסכ וחלשו

 לקהל ןוצר ךותמ קר תאז ושע םה -- רבד םהל םיבייח ויה אל

 3.םהיתוקוצמ לע

 -לכל םיבושח ויה ףסכ-ןיא-םניח םינמרגה וקליחש םיכרצמה

 וטיגה יבשות .תקפסמ התיה אל םתּומכ יכ םא -- וטיגה תלכ

 וטיגב םיתבב שומישה תרומת תוריכש-ימד היריעל ומליש אל

 <.הנטק אל הדימב וב ושמתשהש למשחה ריחמ תא אל םגו

 ןמזה-תונמ תא םולשת ילב "טארנטסטלא"ל םינמרגה וקפיס ןכ

 וסיכ ,םהירבד יפל .םיבשותה לש ימשרה רפסמל םאתהב תולדה

 תפוקב ולבקתנש םיפסכה ןמ רבדב תוכורכה תואצוהה תא

 לש היפכה-תדובעמ ונהנש תורבחמ "טאיראסימוק-טדאטש"ה

 לש תחקרמה-תיבל תופורת םג וקפיס םינמרגה .וטיגה ידוהי

 ודבעש "םינטקה הכאלמה-יתב"'ל םירמוחו הקסהל םיצע ,וטיגה

 הנטק תומכב וטיגל םינמרגה וקפיס הלא לכ תא .וטיגה יכרצל

 .םולשת ילב םתוא ונתנש םגה ,םייתימאה םיכרצל סחיב דאמ

 ףלא םישולשל םג ,רצק ןמזל קר יכ םא ,התיה העודי תובישח

 "טארנטסטלא"ל םידחא םירועישב םינמרגה וריבעהש םיקראמ

 -הדש ידבועל םקלחל ידכ ,וטיגה םויקל םינושארה םישדוחב

 .הפועתה

 םיישפנ םירוסיב ךורכ היהש ,וטיגל יגארט הסנכה-רוקמ

 הכרענש "הלודגה היצקאה" ןמ "תושורי"ה יתש ויה ,םילודג

 "וליאוה"ש ,"תינוטסאה היצקאה" ןמו ,רבוטקואב 29--28"ב

 ויה אל יכ ףא 5,וטיגה יבשותל קינעהל "םבל בוטב" םינמרגה

 םיצפחה תא ,לוכיבכ ,וריבעהש ךכב םבוריס תא וקמינ תופוכת 2
 תדוקפ לע וכמתסה םירחא .הריעה םריזחהל תורשפא ןיאו רפכל

 עידוהל ידוהי שוכרב קיזחמה יאטיל לכ בייח היפלש ,םינמרגה

 .םידוהיל וריזחחל אלו םינמרגל ךכ לע

 ,תיב-ירעוש ,תותרשמ -- םעה יטושפמ םיאטיל רקיעב תאז ושע 3

 .םידוהי לצא המחלמה ינפל ודבעש ,המודכו םילעופ

 ינמרגה ןוטלשהש ,םירמוא ויה "טאיראסימוק-טדאטש"ה ישנא 4

 ,וטיגה תכורצת תא למשחה תרבחלו הרידדרכש היריעל םלשמ

 .ןכ ושע םנמא םא קפס ךא

 ידיב ובורב לפנ "ןטקה וטיגה' יבשות םידוהיה לש םשוכר 5

 הברה .וטיגה לש ומוחתמ אצוהש ירחא ,ריעה יבשות ,םיאטילה

 עבורב 1941 רבמטפסב 267-ב "היצקא"ב ועגפנש םידוהיה שוכרמ

 לש תיביטאקובורפה היריה רחאל הכרענש ,ישארה רעשה די-לעש

 ,וטיגל ךומס ורגש ,םיאטילה ידיב אוה םג לפנ ,יקסבולזוק



 הנבוק וטיג

 תאז לכב ןהל התיה ,לודג ךרע ילעב םירבד "תושורי"ה יתשב
 םישנאל וקפיס ירהש ,וטיגה לש ותלכלכב הנטק אל תובישח

 .ןוזמ-יכרצמב ופלחוהש םהינימל םיצפח

 -- "ץוח רחסמ"מ וסנרפתה וטיגב םידוהי לש םצמוצמ רפסמ
 ןואיצוהו תוריוצמו תוינועבצ שאר-תוחפטמ םיגיראמ ושע םה

 רקיעב ,הכאלמ-ילעב .ןתריכמ םשל הריעה תולקלקע םיכרדב

 ,ריעה ןמ תונמזה יאשחב םימעפל ולביק ,םיינישדיאנכטו םינעש

 .םינמרגמ םג תופוכת

 ךיירה" שוכר היה וטיגב םיבשות רפסמל דחוימ היחמ-רוקמ
 -יתב" לש םינסחמב דאמ תולודג תויומכב רבטצנש "ישילשה

 םירמוח םיאלמ דימת ויה םינסחמה .וטיגב "םילודגה הכאלמה

 .ריעב קושב ללכ םגישהל היה רשפא-יאש ,ךרע ילעב םיצפחו

 אלל םשמ ואיצוה םהו םינסחמל השיג התיה םידוהי רפסמל

 .םהירכמו םהיתוחפשמ ליבשבו םליבשב -- ולכיש לכ בל-תופיקנ

 םינמרגה ,םרב .תולודג תונכסב ךורכו לק אל רבד הז היה ,ןבומכ

 והשלכ רשק םהל היהש וא ,םינסחמה לע םינוממ ויהש םמצע

 ךכ םושמ .םירחאמ רתוי לודגה שוכרב םדי תא וחלש ,םהילא
 םינוממהש ךכ ,םהישעמ תובקע תא שטשטל םינמרגה ולדתשה

 םינסחמב יאלמה תויהל ךירצ המ םלועל תעדל ולכוי אל םהילע

 תונהיל וטיגה ידוהי לע חבר הדימב לקה הז רבד .השעמל והמו

 .םהינעמו םהיחצרמ לש םשוכרמ המ-תדימב

 יבשותב היה ןרוקמש ,ולשמ תוסנכה ויה "טארנטסטלא"ל םג

 םידוהי הברה ומרת וטיגה םויקל םינושארה םימיב .וטיגה

 ליחתהל "טארנטסטלא"ל רשפאל ידכ תורכינ תויפסכ תומורת

 1942 טסוגואב 26 םוימ "ףסכ אלל קשמ"ה תרזג דע .ויתולועפב

 -- תיסחי תונטק אל -- תועובק תוסנכה "טארנטסטלא"ל ויה

 ילב םינמרגה ןמ לביקש ,תופורתו (תונמה) ןוזמדיכרצמ תריכממ

 םיתורישו למשחב שומישה תרומת םימולשתמו םיסממ ; םולשת

 לש וללה תוסנכהה לכ .וטיגה יבשות ןעמל ושענש תודובעו

 הנתשה בצמה .םינמרגה תעידיבו תויולג ויה "טארנטסטלא"ה
 ןכמ רחאל םג ךא .1942 טסוגואב 26-ה ירחא יוניש תילכת
 .תוילאגיל-אל תוסנכה ולא-יא "טארנטסטלא"'ל ויה

 היה אוה -- ידמל טושפ היה וטיגה לש תואצוהה ןובשח

 תשיכר ,ריעב ןוזמד-יכרצמ תשיכר : םיפיעס השולשמ קר בכרומ

 ןורחאו ,ויתודסומלו וטיגל םישורד ויהש םירחא םירבדו םירמוח

 םינמרגל תונוש תורוצמ תורוצב דחוש ןתמ -- ביבח אל ןורחא
 לכ הגאד ריעב ןוזמה-יכרצמ תשיכר ןינעל .וטיגה לע וטלשש

 -סטלא'ה רקיעב קסע םירחאה םיניינעה ינשב .המצעב החפשמ

 היה ךירצ ירהש ,תולודג ויה דחוש ןתמל תואצוהה .''טארנט

 תונתמב -- לודגה דעו ןטקה ןמ -- םינמרגה לכ תא דחשל

 אלש טעמכ .םימולהיב הלכו רוע-תויסכב לחה ,תונוש תונתממ

 -מאב %."םירורא"ה םידוהיה ןמ הנתמ לבקל בריסש ינמרג היה

 םינמרגה סחי תא תונשל ןבומכ היה רשפא-יא תונתמה תועצ

 ,תולקה ךכב וגישה לבא ,תכל-הקיחרמ הרוצבו ורקיעמ וטיגל

 .וטיגל דאמ בושח היה הז רבדו ; ידמל תורכינ םיתעל

 ידיזלע וככור .ק.ק.ס.נזה לש םיארפה רמשמה-ישנא וליפא 6

 ולגרתה ללכ ךרדב .י'יטארנטסטלא"ה ןמ הדמתהב ולביקש תונתמ

 לכ תא םהל םיקפסמ םידוהיהש ,ךכל וטיגה לש הרימשה ישנא

 -אב וילא ןימזה רמשמה ידקפממ דחאש עריא תחא םעפ .שורדה

 תורפס תופיחדב ול קפסל ונממ עבתו "טארנטסטלא"ה לש חוכ
 לוכי אוה ןיא -- רמא ךכ -- תאז ידעלב ןכש ,תיפארגונרופ

 .םדריהל
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 -- ופוג וטיגב םג תורוצ המכב תילכלכ תוליעפ התיה ,רומאכ
 ומייקתה ,לודג אל יכ םא ,םישנא רפסמ .םמצע ןיבל םידוהיה ןיב

 -ילעב הלא ויה ;וטיגה יבשותל רכשב ונתנש םיתוריש לע

 ,םישבוח ,םייטרפ םיינישדיאפורו םיאפור ןוגכ ,םינוש עוצקמ

 דחוימה יווהה .דועו םירפס ,םירלדנס ,םיטייח ,תודליימו תויחא

 .ריעב ודבעש םישנא הלא-יא לש םתסנרפב ףקתשה וטיגה לש

 תוקסע תושעל ,"ךווית ימד" תרומת ,םמצע לע ולביק וללה

 ולכי אלש וטיגב םיבשות ןעמל ןוזמ-יכרצמב םיצפח תרמה לש

 .וטיגב םתדובע וא םתואירב בצמ ,םליג תמחמ הריעה עיגהל

 היה רשפא-יא ןכש ,וטיגב םיכוסכס תופוכת ועלגתנ הז ןינעב

 םיצפחה תרומת "םיכוותמ"ה ולביק םיכרצמ המכ קוידב תעדל

 תוקסעה לש תוילאגילה-יא לשב ,דועו תאז .םהידיל ורסמנש

 .ופאטשיגה ידיב וא םיאטיל ידיב םיצפחה תובר םימעפ ולפנ

 ומיזגה וא ,הלאכ תונולשכ םבלמ םיכוותמה ודב םימעפ ,םרב

 .ןגמה-ירסח םהיתוחוקל תא לצנלו תומרל ידכ ,הנווכב

 ."םיכאלמ"ה תסנרפ וטיגב התיה הנימב תדחוימ הסנרפ

 ,םתחפשמ בכרה וא םתואירב בצמ ,םליג לשבש ,םישנ םגו םירבג

 ,םמצע לע ולביק ,היפכה-תודובעמ תיקלח וא ירמגל םירוטפ ויה

 הדובעה-תבוח תא אלמל ,ןוזמ-יכרצמב וא ףסכב םולשת תרומת

 אלש םישנא "םיכאלמ'"'ב ושמתשה .םירחא םישנא םוקמב השקה

 ןוחטב ימעטמ לבא ,םמצעב הדובעה תא תושעל וצר אל וא ולכי

 -תבוח םויק יבגל תורשכ הנייהת םהיתודועתש םינינועמ ויה
 .הדובעה

 םישנא ויה -- וטיגב תמייק התיה תיתיב "הישעת" םג
 הניחבמ דאמ םיקפקופמ ,םיקתממו תוירכוס ,םיכעכ וטיגב ורצייש

 רשאכו ,רקיעב םידלי ,םילכור ידיב הקווש םתרצות .תיראטינס

 : תוקעצב תובוחרב םידליה ושיערה םינמרג וטיגב ויה אל

 ,יהישעת" לש רחא גוס ז."סעצקאמש ,ךעלעדנאמ ,ךעלעגייב"

 תויטרפ תויפאמב םחל תייפא וטיגב התיה ,הנמזב ידמל הבושח

 םחלה תומכ תא ולידגה הלא תויטרפ תויפאמ *.תוילאגיל-אל
 תושק תונולת ויה םעפ אל ךא ,הכרבל ויה תאז הניחבמו וטיגב

 וביט לעו ",תוחוקלה תא םילצנמ םהש לע תויפאמה-ילעב דגנ
 תוליעיב םחלהל היה רשפא דימת אל ,םרב .טחלה לש עורגה

 םיחוור הלאה תויפאמה ילעב וחיוורה הליחת .הלא תועפותב

 -ולשכ םהל ויה םתלועפבש תוילאגילה-יא בקע ךא ,ידמל םיפי

 ורגסנ ןמזה ךשמבו םדספהב םרכש אצי ףוסבלש דע םילודג תונ

 .וללה תויפאמה לכ טעמכ

 ןוזמ-יכרצמ תונוש םיכרדב וטיגל וחירבה םיזעונ םירספס

 םירכומ לש ןונגנמ היה הלא םירספסל .ידמל תולודג תויומכב
 םיעיצמו תיבל תיבמ םיכלהמ ויחש ,הנשמ-ירכומו םיישאר

 ויה םיריחמה ,ןבומכ .דועו ןמוש ,רשב ,הניבג ,האמח הריכמל

 היה חירבמה -- לודג ןוכיס היה הז רחסמב יכ ,ידמל םיהובג

 םושמ .וטיגה רעש דיל ספתנש הרקמב םילודג םידספהל יופצ

 לש דאמ םצמוצמ רפסמ קר םיכרצמה תא תונקל ולכי ךכ

 םירספסל השיגפ-םוקמ ושמיש תוילאגיל-אלה תודעסמה .םישנא

 .םהירבחלו

 יסחי לש טלחומ טעמכ רדעה היה וטיגב תינייפוא העפות

 .הציצמ-יקתממ ,קרמ-ידקש ,םיכעכ ד

 .תבש-לש-ןימח תנמטהמ תפסונ הסנכה התיה הלא תויפאמל

 םיבר תויפאמ ילעב .30% לש תפסות ולביק ןגדמ םחל ופא רשאכ 9

 וטיגה יבשותל רבד ונתנ אלו םמצעל תפסותה לכ תא וחקל

 .היפאל חמק ולביק םהמש

 סס
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 רותב ודבע וטיגב דאמ םיטעמ םידוהי ןכש ,דיבעמו דבוע
 רבדה שוריפ ןיא לבא ;םירחא םידוהי לצא םיריכש םילעופ
 הנטק הבכש וב התיה .לודג ילכלכ ןויווש-יא היה אל וטיגבש
 -- תאז הניחבמ קרו -- תילכלכ הניחבמ "תילע" לש הקדו

 -וריעה תודאגירבה ישארמ ויה הלאכ .תורתומבו עפשב התיחש
 -יחירבמו םירספסה ,םיבוט הדובע-תומוקמב ודבע רשא ,תוינ
 ויח אל םנמאש ןטק אל רפסמב םישנא ויה .םילודגה ןוזמה
 היה הלא לש ילכלכה םבצמ ; ינוע ייח אל םג ךא ,תורתומ ייח

 הקוצמב ויחש םידורמ םיינע םג וטיגב ויה ךא .תיסחי ער אל
 -בההש ןייצל יאדכ .הפועתה-הדש ידבוע הלא ויה רקיעב .הלודג

 ריעב ויהש םילדבהה לש םכשמה ויה אל וטיגב םיילכלכה םילד
 -לע וכפה ריעב םידימאהו םירישעה ויהש ימ .ןנקיתכ םינשב
 תולדה ןוזמה-תונמ לע קרו ךא טעמכ ויחו םיינעל וטיגב בור"יפ

 ויח ןכל םדוק רשא םיטעמ אל םישנא ,תאז תמועל .ולביקש

 ויח םהו וטיגב אקווד םבצמ רפתשנ ,ינועבו תוקחדב ריעב
 היה דיחיה לש ילכלכה ובצמ .תורתומב וליפאו החוור-ייח וב

 אטיל תודהי

 ידימ ליצהל חילצהש שוכרה :םימרוג המכו המכמ האצות
 םיאנתל לגתסהל ידכ תומיאתמ תוישיא תונוכת ; םינמרגה
 תוחוכ םג םימעפלו ,חור-ץמוא ;וטיגב םייחה לש םימויאה

 תושעל ךיא העידי ;ריעה ןמ ןוזמ-יכרצמ חירבהל ידכ ,םייסיפ
 ,רספסל תלוכיה ;ריעב הדובעה-תומוקמ ילהנמ םע םיקסע

 דוע ןייצל שי .המודכו תונכסמ ץלחיהל ,םינמרגה תא תומרל
 לולע רישעה -- וטיגב תילכלכ תוביצי םוש התיה אל :רבד
 אל םא ,ינע תושעיהלו הליל-ןב "ונוה" לכ תא דבאל היה
 .הזמ עורג

 היצנגילטניאה ינב לש םבצמ התיה וטיגב תדחוימ השרפ
 -סטלא"ה לש ןונגנמב תומוקמ םהל ואצמ םתצקמ .םידוהיה
 הקיטמיתמל עודי הרומ .שדח די-חלשמל ורבע םתצקמו "טארנט
 -יתבב לעופל השענ בר ,רגנ -- רחא הרומ ,רלדנס השענ

 .יאלמשח השענ יאנותעו רפוס ,תואנב דמל ןיד-ךרוע ,הכאלמה
 םיאנתל לגתסהל ןפוא םושב ולכי אלש חור-ישנא םג ויה
 .רתויב יגארט היה וטיגב הלא לש םבצמ .םישדחה



 לגס והילא ר''ד

 וטיגב יאופרה ןוגראה

 ןיב המחלמה ץורפ םע לחהש ,םידוהיה דגנ הדמשהה-עסמב

 םיאפורה לכ טעמכ הארונ תוירזכאב וחצרנ ,היסורל הינמרג

 -ירחאו רתתסהל וחילצהש םידדוב קר וראשנ .תורייעב םידוהיה

 .תואטיגה ךות לא בנגתהל ןכ
 םהיתבב ובכשש ,םידוהי םיעוצפ הברה זא ויה הנבוק ריעב

 םהיתבמ תאצל ולכי אל םידוהי םיאפורש םושמ ,לופיט אלל
 םידוהי לא וכלה אל םירצונ םיאפור .שפנ-ןוכיס ךות אלא

 .םידוהיל הרזע תשקבל הנענ אל םודאה-בלצהו
 ,תישארה האפרמה יאפור ,ונלוכ ונייה םיצאנה תשילפ םויב

 ,םירדחה דחאב ףסאיהל הדוקפ הנתינ םואתפ .ונתדובעב םיקוסע
 -פמה םעטמ הנמתנ יכ ,זירכהו חדקא ףלש ריעצ יאטיל אפורו
 לכו יאופר דקפמל םיאטילה "םינזיטרפה" לש תישארה הדק

 רוסא ,תדחוימ הדוקפ ונממ ולבקיש הלאל טרפ ,םידוהי םיאפורל
 ,רלפ .א ר"ד -- ונתאמ השולש בייח אוה .האפרמל סנכיהל
 םידוהי םילוח .הדובעה תא שוטנל אל -- יתואו גרבצלז .י

 "םינזיטרפ" קר ויה האפרמב םירקבמה .האפרמל אובל ולדח

 דחא .םידוהי דגנ תולועפ תעשב "ונייטצה"ש םינייוזמ םיאטיל

 לודגה חצרב ראפתה ,הבוניוודולמ הרומ ,דקפמ תגרדב ,םהמ
 .לופמאיראמל ביבסמש חטשב םידוהיב העציב ותייפונכש

 רוורפ) ץנאשל ינוארקו םיאטיל םיריעצ ינש ואב דחא םוי

 ףוח ךרואל ונכלה .העוצפ הירצונ השא לא (הנבוק ריעה

 -למנ תלעת תבריקב ,סנאמליט לש תשורחה-תיב רוזיאב .ןמיינה

 ינפל יכ ,יל עדונ יוולמ לש םתחישמ .הנחצ חיר הלע ,ףרוחה

 םרבק הסוכ אל הארנכ .םידוהי םיששו האמ םש ורונ עובש

 .הבע יד המדא תבכשב ףתושמה
 עודי היה דועש הז -- םילוח-יתבב ובכשש םידוהיה םילוחה

 -יתבבו -- םודאה-בלצה לשו הטיסרבינואה לש ,"ידוהיה" םשב

 .ךכל תורשפא םהל התיה ךא םא ,םשמ וחרב ,םייטרפ םילוח

 הפריה אלש תוומדדחפב םייורש ויה םהיתוטימל םיקתורמה

 םהיתוטיממ םילוח ואיצוה תויפונכה ישנאש םירקמ ויה .םהמ

 ןואכדה .םידוהיה םיאפורה לע םג המייא הנכס התוא .םוחצרו

 ,םילועמה םיאפורה דחא ,פיא קחצי ר''דש ךכל םרג יללכה ישפנה

 הקירפאמ אטילל רזח םיקיבשלובה אוב םעש ,''עזא"'ב ליעפ ןקסע

 .ידוהיה ח"היב ילתוכ ךותב דבאתה ,רגיה הילאש תימורדה

 םילוחה-תיב תפירשו ותישארב וטיגב יאופרה ןוגואה

 לע הרימש לש גשומה דוע םייק היה אל הלא םיאנתב

 -תוריש ןונכתב .ירמגל הקספנ תידוהי תיאופר הדובעו תואירבה
 .וטיגל שוריגה לע הדוקפה אוב םע קר לחוה ידוהי יאופר

 תידוהיה היסולכואה זוכיר םעש ,הוקתה םעפל הלחה תובבלב
 רשפא -- ינרקוד ליתב רודגו רוגס חטשב םנמא -- דחא םוקמב

 ויה אלש ןויכ .רדוסמ רתוי וא תוחפ םייח-רטשמ םיקהל היהי

 תועיגפל שושחל דוסי היהו ,רטשמה ביטל עגונב תוילשא םוש

 ןוגרא -- תונושארה תומישמה תחא התיה ,תואירבב תושק

 .וטיגב ליעי יאופר-תוריש

 -ארה האפרמה החתפנ ,גרוברוי בוחרב ,הקדובאלס תואובמב

 הבורב .רות יפל הב דובעל וליחתה םיאפורהמ םיברו הנוש

 םייביטימירפ םיאנתב םיעצפב לופיט תדובע וז התיה עירכמה
 ירודכמ -- םישק ויה םיעצפהו לודג היה םיעוצפה רפסמ .רתויב

 -תוטומו םינזרג תומולהמ ,םיניכס תוריקד ,םיבורו םיחדקא
 אלש טעמכ תוימינפ תולחמב םילוח .דועו תיכוכזב ךותיח ,לזרב

 .תירשפא יתלב התשענ ידוהיה תורבקה-תיבל םיתמ תאצוה .ואב

 .תורצחב רובקל וצלאנ תולחממ םיתמה תאו תוחיצרה יללח תא

 1941 טסוגואב 15-ב וטיגה ירעש לש תיפוסה םתריגס םע

 םידוהיל הליחתב ןתינש חטשה .ומוחתל ץוחמ האפרמה הראשנ
 וטיגל -- םיינשל קלחנ הז ףאו תרכינ הדימב השעמל ןטקוה
 חתפנ ןטקה וטיגה לש םיניינבה דחאב .לודגה וטיגלו ןטקה

 ולהגמ .תוטימ םיששכ וב ודמעוהו תוקבדימ תולחמל םילוחה-תיב

 ץיבודיוד .נ ר''דו פיא םייח ר''ד וינגסו סנוארב השמ ר"ד היה
 המכל טלקמ שמישש ,רפס-תיב ןינב ךותב .תויחא רפסמ םתאו

 'יגרוריכ םילוח-תיב" ןיעמ תוניפה תחאב רדוס ,םידוהי תואמ
 רקיעב ,םיפוחד םיחותינ ועצוב ןורדסמב .תודחא תוטימ ובו

 -ןלפק הקבר רי'דו ןירכז ןימינב ר"ד וב ודבע .םירביא תעיטק
 ,הקיטפסא אוה תיגרוריכ הדובע לכל ירקיעה יאנתה .קלומ

 לאנתה תגשה .םיקדיח ידי-לע עצפה םוהיז תעינמ רמולכ

 ,םירמוחהו םירישכמה לכ תחתרה ידי-לע רקיעב תרשפאתמ
 הביבסה רוהיט ידידלע ,חתונמה לש ורשב םע עגמב םיאבה
 רדח''ב הררש "הקיטפסא" וזיא ראתל רשפא .הזב אצויכו ,קבאמ
 לש םהילגרל תחתמ ךבאתמה קבא אלמה ןורדסמבו "םיחותינה

 ,רוטזילירטס ילב יוטיחה ביט היה המו ,םש םיצצורתמה ינומה
 וחילצה ןכ-יפ-לע-ףא .המודכו םינבל חיתרהל תורשפא רסוחב
 ובדנ םילוחח-יתבלו האפרמל שורדה דויצה תא .םיחותינה בור
 .האממ הלעמל םרפסמ היה וטיגל הסינכה תעשבש ,םיאפור
 -כואה .תופורת ןכו ותושרב ויהש םירישכמה תא איבה דחא לכ
 ,תובגמ ,םינידס ,תוטימ : תובושח תומורת המרת הלוכ היסול

 השולש דוע וחתפנ םירופס םימי ךות .המודכו לושיב-ילכ

 קלחו ריעהמ ואבוהש םימותיה םידליל הסחמ-תיב : תודסומ
 -טמה-תיב בוחר) וי'צייקו'צשקירק בוחרב .םישדחה םימותיהמ
 םינוש םיאפור ודבע הבש ,תיללכ האפרמ החתפנ (םייחב

 ר"ד לש ותלהנהב תודלויל רדח םג םש היהו ,םהיתועוצקמב

 ונכתשה -- רבעשל הכאלמ-יתב -- ןינב ותואב .יקסירבנ .ש
 םינקז תורשע המכ םג ולש תולפאהו תוחדינה תוניפה תחאב

 םישנא ויה תומדוק םינשבש הלאכ םהיניב ,טלקמ ירסח תונקזו
 תואטיגה ינשב תודסומה לכבש הוושה דצה .דאמ םידבוכמ
 ויה םהו ,םילוחל לכוא ןיכהל תורשפא םהב חתיה אלש הז היה

 .הלאכ ויהו הדימב ,החפשמה-ינבמ הלדה הקפסאב םייולת

 דצמ תושדחה תושיגנה ףא לעו וטיגב בצמבש ישוקה ףא לע

 ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םיתבה לכב םיינומה םישופיח -- םינמרגה

 בהזה לכ תדידש ,רתוי וא תוחפ םיבוטה םיטיהרה לכ תמרחה

 הדמשה תולועפו ,םידוהי חצר תיוולב תאז לכו ,ךרעה יצפחו

 -ופרה תוליעפה הכלה הלא לכ תורמל -- םידוהי לש תונגרואמ
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 .תמייוסמ תונגראתהו תוחתפתה לש ךרדב תינייגיההו תיא
 גולוימדיפא ,סנוארב השמ ר''ד היה ירטינסה תורישה לע הנוממה
 דעו) ''טארגטסטלא"ה שארלש הדבועה .בר ןויסנ לעב ,החמומ

 ןנחלא ר"'ד ,הנבוק תליהק ידבכנ תשקב יפל ,הנמתנ (וטיגה ינקז
 להנמ ,הנבוקב םידוהיה םיאפורה ןיב םילועמה דחא ,סקלא

 ,תובר םינש ךשמב ידוהיה םילוחה-תיב לש תימינפה הקלחמה

 תיאופר הדובעל תויורשפאה לכש ךכל הבורע השמיש איה ףא

 .ןאולמב הנלצונת וטיגה יבשות תואירב לע הליעי הרימשלו
 הכמ וטיגה לע התחנוה ,1941 רבוטקואב 4 ,תבשה םויב ,הנהו

 דוסיה דע הבירחהו דיתעל סחיב תוילשאה תא די"יחמב הצפינש

 יופירלו תואירבה לע הנגהל שונא-אל למעב םקוהש ןינבה תא

 םוי ותואב .וטיגב האולכה הללמואה היסולכואה לש םיעצפה

 -יטרפ"' תויפונכו םינמרג .ס.ס ישנא תוגולפ "ןטקה וטיגה" ףקוה
 ,ףטו םישנ ,םינקז תוברל -- ויבשותמ 1500-כ ."םיאטיל םינז

 םלוכ -- םימותיה-תיב ידליו ,יגרוריכה ףגאב וחתונש םילוחה

 טרופ"ל ואבוהו םיבור-תותקב תוכמ ךות םיתבה ןמ ושרוג

 תודלותב םסרופמה ,רבעשל הנבוק-רצבמ לש "טרופ"ה -- "9דה

 -תיב .יקנע םיחא-רבקב המדאב וסוכו ורונ םשו -- הדמשהה

 ,ינרקוד ליתב רקוב דועבמ םסחנ תוקבדימ תולחמל םילוחה
 ,הירי-תונוכמב םינייוזמ םילייח לש תורמשמ ובצוה ביבסמ

 אוהו ןיזנב םילוחה-תיב לע ךפשנ ויבשותמ וטיגה ןקורתנשמו
 ןיב .וב ובכשש םילוחה םישש לכ לע תובהלב הלעו תצוה

 טרופ"ה יחצרנ ןיבו ץיבודיוד .נ ר"ד ןרותה אפורה היה םיפסנה

 םיאפורה תדוגא ר"וי רבעשל ,גרבנייפ .א ר"'ד םיאפורה ויה "9זה
 ותוחאו ,סקלא ןנחלא רי'ד לש ויחא ,סקלא הירא ר"ד ,הנבוקב

 יכ ,ןכמ רחאל ועידוה םינמרגה .םילוחה-תיבב הדבעש ,הנח

 ,הז היה .רבד-ילוח וב וב-ישש ינפמ םילוחהדתיב תא ופרש

 .טלחומ רקש ,ןבומכ

 וטיג תאולחת

 וראשגנ 1941 רבוטקואב 28-ה לש הלודגה "היצקא"ה ירחא
 ותואב .(16,600"כ -- ימשר ןפואב) םידוהי 17,400-כ וטיגב
 היהש ,םידוהיה ירוגמ חטש .םיאטיל 7000-כ םדוק ורג חטש
 ,ןמזל ןמזמ רתוי דוע םצמטצה ,םוקמ ספא דע טעמכ סוחדו ףופצ
 תובוחרמ .םידוהיה תא םישרגמ ויה םיינמרגה תונוטלשה ןכש
 תופיפצה תא םיריבגמו חטשה תא םימצמצמ ,וטיגה לובג לעש
 .עצוממב ,שפנל םיעבורמ םירטמ ינשכ ורתונ רוידלש ,ךכ ידכ דע
 וליפא הקפיס אל השקה הדובעה יאנתבו העורג התיה הנזהה
 הנוזתב ורסח םינובלחו םינימאטיו ; תושורדה תוירולקה שילש

 וחוור םידחא תועובש רחאל .תוכורא תופוקת ךשמב םימעפל

 בקע אלא ,תוילכ תלחמ לשב אל -- םיילגרב תוחיפת ירקמ

 םילזונ תרידחל םרוגה ,(הימניאטורפופיה) םדב םינובלחה לודלד
 וטפרתנ םידגבה .תומקרה ךות לא םדה-תורונצ תונפד ךרד

 -תדובעמ ברעב םישנהו םישנאה בושב יכ ,וערקנ םיילענהו
 םהל היה אל ץוב תוסוכמ םיילענבו םיבוטר םידגבב ךרפה

 םרטב ,רקובבו ;םשבייל םדיב קפיס היה אלו םפילחהל המב

 - הדובעל בוש תאצלו דקפימל דומעל םיבייח ויה ,רחש

 ףוגה-ירבא לכמ .והשלכ החונמ םוי אלל ,עובשב םימי העבש

 בצמה בטוה הז חטשב .רתויב תוללמואה םיילגרה ויה םיצוצרה

 -הדש ידבועל קפסל וטיגב הכאלמה-יתב ולחהשכ תצקמב
 -- ןהלשמ תורומח תוערגמ ויה הלאל ךא ,ץע-ילענ הפועתה

 היפכה-תדובע .םיעצפל תומרוגו רועה תא תופשפשמ ויה ןה

 אטיל תודהי

 וליחתה וטיגה יבשות לעש ךכל ומרג היחמה תורוקמ טועימו
 תוערפהל האיבה העורגה הנוזתה .תושדח תולחמ טלתשהל

 םירבגומה הסיסתה יכילהת לשבו ,םילושלשה וברתה ,לוכיעב

 תובורק םיתעל -- תומימחפב קרו ךא טעמכ ונוזינש ,םייעמב
 םיבשותה בור ולבס -- םיבוקרו םיאופק ןיסובלובמ רקיעב

 דוחיב ,תוניחבה לכמ תוקיצמו תוליגר יתלב םיזאג-תושרפהמ

 םייוניעל רוקמ הזב היה ףופצה רוידה יאנתב .תיטתסא הניחבמ
 -- םישנה דוחיב -- םיבשותה ולבס טעמ אל .תולילב םישק
 םירמח לוטנ בורל היה ןוזמה .ןתשה-ילכ תכרעמב תוערפהמ
 תותשל וברה לכה ;םינובלח ,רכוס ,חלמ ןוגכ ,םימ יקתרמ

 ושמתשה רכוס םוקמב .ןואמצה תא תצקמב טיקשהל ידכ

 רצועכ וחוכ לבא ,(יטרוויד) ןתשמ וניא ומצעלשכ אוהש ,ןירכסב
 םיחלמהו םינימטיווה רסוח .יספא ,רכוסל דוגינב ,אוה םילזונ

 הטילשה רשוכו (םירטקניפס) רגסה ירירש לש םתשלוחל םרג

 וא תוחפ "ורדתסה" דוע םירבגה .םגפנ השרפהה לע תינוצרה
 וברתנו השק היה ןלבס הדובעל תואצויה םישנה וליאו רתוי

 לןריג לשו תוננטצה בקע תיחופלשה תקלד לש םירקמ ןהיניב
 ותחפ ןתשה-ירבאו םייעמה דצמ תוערפהה .עגפנה םוקמב רועה

 םידבועהש ךכל תודוה הנוזתה יאנת ורפתשנשמ ,ןמזה תצורמב

 תביבסבש םיירצונה םיבשותה םע םירשקב ואב וטיגל ץוחמ

 .הדובעה-םוקמ
 וברתנ .הליגר יתלב הדימב רקו השק היה 1941/42 ףרוח

 ויה םילוח-תיב רסוחמ .המישנה-הנק תקלדו תוננטצהה ירקמ
 םוימ ךא ,יאופר לופיט םש םילבקמו םהיתבב םיראשנ םילוחה

 אל הרושק חתיה ותמקה תייעב .םילוח-תיבב ךרוצה רבג םויל

 דחפה לע םג אלא ,המויאה תירמחה הקוצמה לע תורבגתהב קר
 דמיל 1941 רבוטקוא ןויסנ .רבדב תוכורכה תונכסה ינפמ
 םילוחל תורבק-תיב ךופהל םואתפ עתפל לולע םילוח-תיבש
 הדובע-תומוקמל תכלל ךרוצה לשבו ךכ םושמ .דחי םג םיאפורלו
 בור ופרטצה ,ןוזמל תורוקמ ויה הלאש ןויכ ,ריעל ץוחמש
 םג ושמיש םה םימייוסמ םירקמב .הדובעה-תוגולפל םיאפורה
 תועובש רחאל .םיטושפ םילעופכ ודבע םירקמה בורבו ,םירטינס
 הכאלמה-יתב ןינבב רשא הנטקה האפרמהש ,ררבתנ רפסמ
 םיכרצה תא קפסל דוע הלוכי הניא וי'צייקו'צשקירק בוחרב

 | .םייאופרה

 בוש םקומ יאופוה תווישה

 היהו ןרדסכ תורזוחו תואצוי ויה הדובעה-תוגולפש ןויכ

 ,רתויב בורקה דיתעב תויצקא תּונשיה ינפמ שושחל ןיאש םשור
 טקש לש תמייוסמ הפוקתל םינמרגה תחטבהש הוקת התיה ןכו

 םוקיש לע אופיא טלחוה -- ןומאל המ-תדימב היואר יסחי

 רפס-תיב לש ןינבמ םירייד ואצוה הז ךרוצל .םילוחה-תיב

 דסומל תיבה ךפה רפסמ םימי ךותו ,תומוק יתש לעב ,רבעשל

 לש ותלהנהב תימינפ הקלחמ התיה הנוילעה המוקב .יאופר
 .ןירכז .ב ריד לש ותלהנהב תיגרוריכ הקלחמו ןמרב השמ רייד
 .קלומ-ןלפק הקבר רד תחתנמה התיה ןירכז רייד לש ותרזוע

 ,תוטימ וגשוה .םילוחה-תיב ליבשב דויצ גישהל הלע בר ישוקב
 תעשב חילצהש ,ןייטשדלוג .ל ר''ד ,דחא אפור .םינבל ,םירישכמ
 רסמ ,ולש ינגטנרה דויצה תא וטיגל ריבעהל ריעה ןמ שוריגה

 אוהו והוניקתהש םיאלמשח ואצמנו ,שדחה םילוחה-תיבל ותוא
 תא קליחש ,גרבנירג ןמלז ר"'ד היה גולונגטנרה .בטיה דקפית

 תיעוצקמ הדובעלו םילעופ תַגולָפ שארב הריעה האיִציִל ונמז



 הנבוק וטיג

 תוברל ,תואפרמה לכ וזכור הנותחתה המוקב .םילוחה-תיבב
 -רמב .לגס והילא ר"ד לש תיללכה ותלהנהב םיינישל האפרמ
 לכ טעמכ -- תורמשמ יפל -- תועובק תועש ודבע תואפ
 תודאגירבב הדובעל הריעה ואצי אלש םיינישה יאפורו םיאפורה
 רצחב ןטק תיבב .םידליה תקלחמ התיה םירדחה דחאב .תוינוריע
 ינשה תיבבו תוקבדימ תולחמל הקלחמ סנוארב .מ ר"ד רדיס

 םג םש וחתפנ .םילוחה ליבשב חבטמ םג ןמז רחאל ןקתוה

 ינוקיתל הרפתמ ,םיפוחד םיינכט םינוקיתל ןטק הכאלמ"תיב
 הסבכמה לע ףסונ ,םילוחה-תיב ליבשב תדחוימ הסבכמו םיגבל

 .הלוכ וטיגה תייסולכוא תא התרישש הלודגה תירוביצה

 וערכש םהמ ,בער תונברק םילוחה בור ויה תימינפה הקלחמב
 הקלחמב .תואיר תקלד לש םירקמ םג ויה .בוחרב םתחת
 תוכמ וא תוירימ ,הדובע תונואתמ םיעוצפ ובכש תיגרוריכה

 התיה םיחתנמה לש םתדובע .םיאטילו םינמרג לש םיבורדתותקב

 היה דימתו ןכומה ןמ רבד םוש היה אלש ןויכ ,רתויב השק
 תחתרהו רדחה םומיחל םיצע תריסנמ חותינ ליחתהל ךירצ

 םיתעל .רוטזיליריטס רסוח לשב םיטושפ םיריסב םירישכמה

 -יטוח םוקמבש עריא םעפ אלו םייחרכה םירמח ורסח תובורק
 .םיטושפ םיטוחב תויגרוריכה תוריפתל ושמתשה טוגטק וא ישמ
 -וסמו םישק םג םהיניב -- הפי םיחותינה בור ולע ןכ-יפ-לע"ףא

 -רדח ותיאב .םייעמה תומתתסה לש םיבר םירקמ ןוגכ ,םיכב
 ןרהא ר"ד םג דבע םייביטימירפ םיאנת םתואבו םיחותינ
 ושעש ,יקסירבנ המלש ר"'ד םג רתוי רחואמו (ץרפ) ץיבוקיצרפ
 ועציב הלא םיאפור .ופאטשיגה תריזג יפל םישנל םיחותינ

 ,םייניצר םייגולוקיניג םיחותינ לש ןטק אל רפסמ םג החלצהב

 (תומוימ) םחרב םילודיג תתירכ ,םיליגה לכב ןוירה תקספה
 -פלש ,השקה םתדובעב םיחתנמה תחלצהמ לודג קלח .המודכו

 תוכזל ףוקזל שי ,םויב םידחא םיחותינ ידכ דע העיגה םימע
 הקבר ,ץישפיל הלב : תורוסמהו תולועמה תויגרוריכה תויחאה

 ודבעו םיישקה לכ לע רבגתהל ועדיש ,טרפלוו הזורו ןייטשפא

 .ןהיתוחוכמ הלעמל
 הל התיהש ,תירטינסה הדובעה תא ןגרא סנוארב .מ רייד

 -גבהו םינבלה טועימ ,תופיפצה לשב הלעמב הנושאר תובישח

 ,םייביטימירפה שומישה-יתבבש םייוקילהו ןובסה רסוח ,םיד
 ךות ואלמתנשו םיחדינ םירפכב הגוהנה הטישה יפל םייונב ויהש
 היפכ-ידבוע לש עגמה בקע רקיעבו ,םהיתודג לע רצק ןמז
 םתדובע ךות ,םיקבדימ םילוח לש םהידגב םע וטיגה ןמ םידוהי

 תסנכהל הנכס הפקשנ .תבכרה-תנחתבו ריעב יוטיחה-יתבב
 .ותייסולכוא ברקב ןתוטשפתהלו וטיגה ךות לא תוקבדימ תולחמ

 תויחא לש ןלוהינב רויס-תודיחי וטיגב ונגרוא הנכסה תעינמל
 תוינדפקו תורומח תונקת ואצוה .תורצחהו םיתבה לכ תא וקדבש

 םידגבל יוטיח-את םע ץחרמ-תיב ןקתוהו שומישדיתב רודיסל
 עיגה וטיגהו תולקתה ולסוח ,םיבורמה םיישקה ףא לע .םינבללו

 ועריא 1943 ביבאבו 1942 ויתסב .ידמל ההובג הנייגיה תגרדל

 חרזמה תיזחבש ינמרגה אבצב .תורהבה סּופיט לש םירקמ וטיגב
 םידוהיה ןמ המכ .וז הלחמב םיבר םילייח הפוקת התואב וקל
 הנכסה .םה ףא ולח םינמרג םילייח ידגבל יוטיחה-יתבב ודבעש
 -שיגהמ אלא ,המצע הלחמהמ אל וטיגל היופצ התיה תירקיעה
 תא ףורשל תונמדזהה תא החמשב יאדווב תמדקמ התיהש ,ופאט

 ןק הווהמ אוהש "תיקוח" הלתמא ךותמ ויבשות לכ לע וטיגה

 יניעמ ריתסהל היה השק ןכש ,ךבוסמ היה בצמה .תופיגמ לש

 תאז דבלמ .הדובעהמ םידוהי םילעופ לש םרדעה תא םיגמרגה
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 ח'וד תועיבקב שיגהל וטיגהמ יאטילה יאופרה תורישה עבת
 ששח היה .האולחתה לעו ירטינסה בצמה לע טרופמ ישדוח
 סופיט" הנחבאב יאטילה תורישה ילהנמ :ולקתנ וליאש ססובמ
 תובישיב .הדמשהה עוציבל םינמרגה תא םיזרזמ ויה ,"תורהבה
 רשפא-יאש ,העדה העמשנ וטיגה יאפור לש תמצמוצמה הדעווה
 ."תמאה תא תולגל בל-ץמוא היהיש ךירצ"ו רבדה תא ריתסהל
 התוהמש ידכ לכה תושעל שיש ,תדגונמה העדה החצינ ונרשואל

 בל-ץמוא היהיש ךירצ"ו שיא םושל עדווית אל הלחמה לש
 יאשחב ,ידוהי םדל םיאמצה םיחצורהמ "תמאה תא ריתסהל
 תודועתב ןייצל אל הארוהה םידוהיה םיאפורה לכל הנתינ
 -תקלד'' אלא ,"תורהבה סופיט" הנחבאה תא הדובעמ רורחשה
 הארוה הנתינ וטיגה לש תירטינסה הקלחמל וליאו ,"השק תואיר
 תנכס לע רבגתהל וחילצה וז ךרדב .םיאתמ יוטיח תושעל
 ילבמ םהב ולפיטו רשפאה תדימב ודדיב םילוחה תא .הפיגמה

 -דסב .הלחמה לש יתימאה הביט לע ועדי םהיבורק וא םהש
 .תוומ ירקמ השולש וא םיינש םהמו םירקמ םיעבראכ ויה לכה

 -תקלחמ ידיזלע השענ תיאופרה הדובעה לש בושח קלח

 הדובעה-דרשמ ."טארנטסטלא"ב הדובעה-דרשמ דילש תואירבה

 לש ומויק יולת היה השעמל ,וטיגה לש הרדשה"טוח ןיעמ היה

 רומשל ךרוצ היה ךכ םושמ .םידבוע םידוהי לש םמויקב וטיגה

 היפכה-תודובעל םיאצויה תוגולפש ךכל גואדל ,םדאה"חוכ לע

 לצא םושרהו שרדנה םישנאה רפסמב תואלמ דימת הנייהת

 .םוגפ יתלב הדובעדרשוכ ילעב ויהי םישנאהשו ,םינמרגה

 םהל תתל ,םילוחה תא תורושה ךותמ איצוהל ךרוצ היה ,ךדיאמ

 .חוכ ףילחהלו חונל טושפ וא ,אפרתהל תורשפאו ינמז רורחש

 ינפב הדמע זאו ,עקוש "הדובעל תוכירד"ה חתמ היה ןמזל ןמזמ

 הדובע התיה תאז .תוטמתשהב םחליהל המישמה םיאפורה

 ךותמ אל התושעל היה הב םיקסועה לעו הלק אל תיאופר

 ,םיירוביצ םיבושיח ךותמ םג אלא ,דבלב םייאופר םילוקיש

 םימייוסמ םישנא לש םתוציחנ תניחבמ -- םיישיאו םייתחפשמ
 ויה תדחוימ תוריהזל .ומצע וטיגב וא םידחוימ הדובע-תומוקמב

 ילבמ תורחאב ןפילחהל היה ךירצ -- תורהה םישנה תוקוקז

 הלא םירקמב -- תומישרב ושענש םייונישב ושיגרי םינמרגהש

 -ידמה לש היתומישמ עוציבב תרזוע תיאופרה הדעווה התיה

 .וטיגה לש הנימב תדחוימה תוינ

 היפכה ידבוע תולחמ

 םיאנתהו ,דאמ השק היפכה-תדובע התיה תיסיפ הניחבמ

 -ילעב ,םינווגח -- םידבועה .דחוימב הילע ודיבכה העצוב םהבש

 -- רבעשל םינבר ,ןיד-יכרוע ,םיאפור ,םינסקנפ ,םירומ ,הכאלמ

 תולחמב תוקלל ומידקה ןכלו תינפוג הדובעל םיליגר ויה אל

 תוקלד דאמ וחוור :העונתה ירבא תכרעמ הלבס רקיעב .תונוש

 תוחטתשה לש םירקמה וברתנ ןמזה תצורמבו ,םייפגה ידיג

 היהש ןושארב דוחיב -- ףרוחב .הרומח הגרדב םיילגרה תופכ

 ,םיידיב ,םיילגרב תואיפק לש םיבר םירקמ ויה -- רתויב רק

 קמנ ידכ דע תואיפקה וכבתסה םירקמה ןמ קלחבו ,םייחלב

 -אטיו רסוחמ ועבנש ,םידחוימ םיישקב לקתנ יופירה .(הזורקנ)

 לשב רתויב םישק םיעצפה ויה םיבר םירקמב .ןוזמב םינימ
 ומרגו םיבצעב ועגפש ,םיאטילו םינמרג ירודכמ תומדוק תועיצפ
 םירבשל היטנ תטלוב הלחה .םהלש הנזהה יביסל םירכינ םיקזנ

 -תמקר תשלוחמ האצותכ (תוינרה) םייעמ יעיקבלו תומצעב

 .חותינ ידיל ועיגה םירחא םירקמ .רוביחה
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 ,בלה-רירש תשלוח לש םירקמ םג וברתנ ןמזה ךשמב

 -תשפוח ,רתוי םילק הדובע יפנעל הרבעהל םיקוקז ויה םישנאהו
 .שדוח לע התלע אלש ןמז-תפוקתל רשאל היה רתומ הלחמ
 .םיינגרוא םייונישמ האצותכ בלב שער תעפוה לש םירקמ ויה

 ויה אלו דמעמ וקיזחה (סירוטקפ הניגנא) בלה-תקועתב םילוחה

 .תינלטק וז התיה -- הפקתה העריא םא לבא ,תופקתה םהל

 לבא ,תרכינ הדימב וברתנ אל םישדח תואיר-תפחש ילוח

 םייחב ורתונש םיטעמה .הרהמ דע םבורב ועווג םימדוק םילוח

 .רתויב םיצורח םידבוע ויה
 -תקלד לש -- הפיגמ ןיעמ -- םיבר םירקמ ויה 1942 ויתסב

 -- תופירח םייעמ-תוערפהב הליחתמ התיה הלחמה .םוהיזמ דבכ
 ,תבהצ העיפומ התיה עובש רחאל .הובג םוח ,םיבאכ ,םילושלש

 .דבכב םירּומח םיקזנ הריתוה אל וז לבא
 תוחיכש ויה רוע-תולחמ .םייכינח-תקלד לש םיבר םירקמ ויה

 -נורופ) תטטח ירקמ הברה ויה .וטיגה םויקל הנושארה הפוקתב
 ןויקנ תטלשה םע ךא ,תדרגמ האצותכ וחתפתהש (הזולוק
 -טניא) תירוע"ךות הקרזהב יופירה תטיש .הלא םירקמ וטעמתנ
 ,ןבומכ ,התיהו התוליעיב הטלבתה ומצע"-םד לש (תינטוקאר
 ךא ,םיטעומ (סלפיסירא) תדרו ירקמ ויה .רתויב הלוזה םג
 .םיידיה תועבצאב רקיעב ,'תדרו ןיעמ" לש םירקמה ויה םיבר

 םירקמ ויה ץיקב .םתונשקעב ונייטצהו םוהיז ידי-לע ומרגנ םה
 .הדובע תעשב םיפושח ויהש ףוג-יקלחב שמש-תויווכ לש םיבר

 (סאישיא) תישנ :תובורמ ויה תועלצה ןיב םיבצע"תוקלד
 .השק התיה התרוצ לבא ,םידדוב םירקמב העריא

 וחצרנ ריעב ויהש םידוהיה חורה-ילוח .ויה אל חור-תולחמ
 ,ףוסה תארקל קר ועריא תויודבאתה .תיצאנה הפוקתה תישארב
 וטיגה יטילש תא דאמ זיגרה ןרדעה .וטיגה לוסיח םויב
 וטיגב התומתה התיה ומויקל הנושארה הפוקתב .םיינמרגה
 -- םידליו םיריעצ ,תושישתמ ותמ םינקז .ההובג ללכ ךרדב
 .תולחמל תודגנתה רשוכ תדירי לשב

 תחקרומה-תיב

 וחתפגו הלודגה '"היצקא"ה ירחא יאופרה תורישה שדוחשמ
 תא ספת אוה .תחקרמה-תיב םג ןגרוא ,תואפרמהו םילוחה-יתב
 .םילוחה-תיב . תבריקב לודג יד תיב לש הינשה המוקה לכ
 .ןמזה ךשמב הבחרתה לבא ,תמצמוצמ הליחתב התיה הדובעה
 -נטסטלא"ה לש תיעצמא יתלבה ותושרב אצמנ תחקרמה-תיב
 ךכל ויהו -- סקלא ןנחלא ריד ולש ר"ויה לש דחוימב ,''טאר
 ןיכהל ךרוצה ללגב רקיעב ,תימינפ תיאּוטיג תוינידמ לש םימעט
 -נמוקה ישנאל ,דועו םימשב ,םיפירח תואקשמ תרוצב תונורוד
 הקלחמה םע קודה עגמ םייוק ךא ,וטיגה לש תינמרגה הרוטנד
 תוגרות םינושארה םימיב הגהנוה םירמחב ןוכסיח םשל .תיאופרה
 תויומכב םיצצקמו םימשרמה לכ תא םיקדוב ויהש ,םיאפור לש

 .םידיחי ידיב תורתוימ תופורת הנרבטצת לבל םילוחל תונתינה

 םיחקור ינשל תחקרמה-תיב תלהנה הרסמנ רפסמ תועובש רחאל

 ונגסו יקצינברס קיזייא -- ןויסנו ץרמ ילעב ,םיריעצ םימלפודמ
 תחקרמה-תיב תא וכפהו הדובעה תא ורפיש םה .ןיול שריה
 םיבוט םירשק ורשקנ הרוטנדנמוקה םע .בושח ירוביצ דסומל םג
 לא ,הריעה תוחוטב טעמכו תורידס תועיסנ ורשפוא ךכבו
 השמיש תחקרמה-תיב לש חלגעה .םייתלשממה תופורתה"ינסחמ
 ,אדירג םייאופר םירמח אובייל קר אל ליעי הרובחת-יעצמא

 םירוסא םירבד תסנכהל ,וטיגל ץוחמ לא תועידי תרבעהל םג אלא

 אטיל תודהי

 -סטלא"ה ידיקפ וא םיאפור בורל -- םיחקור-אל תעסהלו ץוחבמ

 השיגפ םשל -- תחקרמה-תיב לש הדועתב םידייוצמ ,"טארנט
 .רוביצל תלעות םהמ קיפהל הוקת ךותמ םייאטיל םישיא םע

 .לדגו ךלה תחקרמה-תיב לש תופורתה יאלמו רפּוש דויצה
 םייאטיל םיחרזא ונפ ,(הירטפיד) הרכסא תפיגמ הנבוקב הצרפשכ
 יקסע ושענ םימייוסמ םירקמבו הרזע תשקבב םידוהיה לא
 םירמח תרומת ןתינ וטיגה לש ירטפיד-יטנא בויסנ -- ןיפילח

 םישורד ויהש "םירישכמ" וא ןוזמ-יכרצמ תרומת ,םירחא םיצוחנ

 .תרתחמל
 תקפסא -- תחקרמה-תיב אלימש םיבושחה םידיקפתה ןיב

 תוחלשנ ויה םידוהי לש תוגולפ .וטיגל ץוחמש םידוהיל תופורת

 ,רימוקליו ,ןאדייקל -- םירחא הדובעדתומוקמל ןמזל ןמזמ
 וטיגהמ ואצוה הנורחאה הנשב .תכשוממ יד הפוקתל --- ןומילאפ
 -הדשל -- םישדח הדובע-תונחמל וחלשנו ויבשותמ םיבר
 לש תוצובק לע וטיגב עדונ 1942-ב .דועו ץנאשל ,הפועתה
 --- םינותנ םה םהב םייחה-יאנת לעו תורעיב ורתתסהש םידוהי
 לש םינורחאה םישדחב .םיחיש םיסוכמ תורובב ,בערב ,רוקב
 האיצי םשל םיריעצ לש תוצובק תונגראתמ וליחתה הנש התוא

 שיגה הלא לכל .םינמרגב םינזיטרפ תמחלמל ,תורעיל וטיגהמ
 .תופורתבו השיבח-ירמחב ותרזע תא תחקרמה-תיב

 ,תיגולוירטקב-תימיכ הדבעמ םג הלעפ תחקרמה-תיב דיל
 תדייוצמ התיה הדבעמה .טדימש .י רייד גולוירטקבה לש ותלהנהב
 הברה תונקיידב הב ועצובו וטיגה יאנתב תויורשפאה בטימ יפל
 .תובושח תוקידב

 תואפרמ

 וטיגהש תרשרשב תירקיעה הילוחה היה יאופרה תורישה
 תואפרמה ,םילוחה-תיב ויה ולש ךוותה ידומע .ותלצהל חרט
 תיאופר הנחת : תוחולש םג ויה לבא ,תחקרמה-תיבו תודחואמה
 -- תונערופל ןכומ היהש ,וטיגה רעש די-לע הנושאר הרזעל

 םיכמו תובורק םיתעל םיללותשמ םיאטילהו םינמרגה ויה םש

 םג הנתינ םש .הדובעהמ םירזוחה םידוהיה תא חצר-תוכמ
 בוחרבש םילודגה הכאלמה-יתבל .םיינישדבאכמ םילבוסל הרזע
 תיאופר הנחת התיה ,םידוהי תואמ וקיסעהש ,וי'צייקו'צשקירק

 םתוליעפ .הפועתה-הדשב םייוק רידס יאופר תוריש .םהלשמ
 הדימב העייס וללה תומוקמה לכב םידוהיה םיאפורה לש
 -יקפה ונפ םהבש םירקמ המכל תודות ,םיאנתה תבטהל תמייוסמ
 רוסיאה ףא לע ,םיאפורה לש םתרזעל יאשחב םייגמרגה םיד

 לש המ"-ךוכירל םרג ישיא עגמו ,ופאטשיגה םעטמ רּומחה
 .היפכה-ידבוע יבגל רטשמה

 וטיגב תורבקה-תיב
 הלבזמה תבריקב םייוסמ חטש וטיגב הצקוה הרובק יכרצל

 חיה רוסא .הייליו רהנהמ המ-קחרמב ,הקדובאלסב תירוביצה
 רבקה חטש תא םירהל היה רוסא ןכו םירבקה לע תובצמ םיקהל
 חטש .(1942 תנשב) יוניש אב הז ןודנב .עקרקה חטשל לעמ
 םהמ ,םירבק לש תובורמ תורוש תוריהמב אלמתנ תורבקה-תיב
 חצר תונברק ,תיעבט התיממ םירטפנ ירבק ,םיחא-תורבק םג
 תא ובריקש ,םיירזכאה םייחה-יאנת תמחמ םיתמ וא ,םירישי
 ר"ד היה חצרה תונברק ןיב) וטיגה יאולכמ םיבר לש םציק
 אל אפורהש ינפמ בוחרב היריב וגרה ינמרג לייחש ,גרברג .ז
 רבק לכ די-לע .(השורדה תוריהמב עבוכה תא וינפב ריסה



 חנבוק וטיג

 לש ותחפשמ םש .רפסמ וילעו ןטק שרק המדאב עוקת היה

 לש "אשידק הרבח"ה סקנפב םימושר ויה ותומ ךיראתו רטפנה

 .תועונצ תובצמ םג ןכמ רחאל ומקוה ולא תומישר יפלו וטיגה

 יניינעב הטעומ תוניינעתה וליג םינמרגהש םושמ רשפוא רבדה

 לש םתתמהל הרקיעב תנווכמ התיה םתלועפו םיתמ םידוהי
 .םייח םידוהי

 תילאיצוס הרזעו תואופר

 הלהנמ רותב .תילאיצוס הרזעל הקלחמ המקוה 1942 לירפאב
 להנמחו ,םיקסע לוהינב יקבו דבוכמ םדא ,טחוש והימרי רמ הנּומ

 להנמכ ודיקפתב םג ראשנש ,לגס וחילא ר"ד היה יללכה
 תאו ,תוקלחמה יתש ןיב רתוי קודה רשק רצונ ךכב .תואפרמה
 זכרל היה רשפא םינוש םיחטשב ואצמנש םיירמחה םיעצמאה
 חוכ-ישושתב הכימתלו םילוח ןעמל רתוי הבר הדימב לצנלו

 ןמ םייוסמ ביצקת הלביק תילאיצוסה הקלחמה .םיאירבמו

 -תוגולפמ ןוזמ-יכרצמ תרוצב םיעצמא הסייגו "טארנטסטלא"ה
 ,םיכרצנל תפסות םשל ,םחל תייפאל חמק רקיעב ,הדובעה
 םינוקיתל קר תוקוקז ויהו וטיגב ואצמנש תויפאמ לוצינ ךות

 -ירסוחמל תומח תוחורא קפיסש יוחמת"תיב חתפנ .םימייוסמ
 לישבתה לבא ,תולד םנמא ויה תוחוראה .חוכזישושתלו תיב

 םג תוקוחר םיתיעלו תוינטק ,םיסירג ,םיסובלוב ליכה םחה

 תפסות םה ףא ולביק םיזפשואמה םילוחה .הנטק רשב-תכיתח

 -ילוחל ישפנ דודעו אתרופ הלצה םושמ ךכב היה דוחיב .תאז

 לש תולודג תויומכ ורסמנ םיצפחהו םידגבה ןסחממ .תפחשה
 ידכ םידגב ולביק םישושתו םימילחמ .םילוחה-תיבל םינבל
 ,םהל םיקוקז ויהש םידחוימ ןוזמ-יכרצמב םפילחהל ולכויש

 ןיב םג ךוותמ היה ילאיצוסה דרשמהח .םינמש וא רכוס ןוגכ

 לבקל םהל רשפיא םיבר םירקמבו ,תחקרמה-תיבל םילוחה
 .וטיגב אצמנב ויה אלש תופורת

 תיעוצקמה המרה לע הרימש

 ,םיבר םיצמאמ שרד וטיגה יאנתב תיאופרה הרזעה עוציב
 -סטלא"'ה דילש תואירבה-דרשמ ליחתה םדקומ בלשב רבכ ךא

 הניחבמ םג תיעוצקמד תיעדמה המרה לע הרימשל גואדל "טארנט

 טלחוה הבו תיללכ םיאפור-תפיסא הארקנ 1942 סראמב .תינויע

 ןויד םשל םיאפור-תופיסא םויק לעו םייאופר םירפס ףוסיא לע

 ,תיאוטיגה תואיצמה תואר-תדוקנמ תויללכ תויאופר תויעבב
 לוצינ ךות לופיטה תוטיש לועיל תועצה ,תונחמב תויפצת לע

 .דועו ,םימייקה םיאנתב תויורשפאה
 וצריה םיאפורו תואפרמה םלואב תובישי ומייקתה ןמזל ןמזמ

 ר''ד :ויה םיצרמה .םייללכו םייעוצקמ םייאופר םיאשונ לע םש

 ,יקסבומוחנ .י ר"'ד ,ןוסרזל .ו רי'ד ,ןייטשדלוג .ל ר''ד ,סקלא יבצ

 .ץיבוקיצרפ ר"'ד ,לגס רייד
 תוצובק לש ןתאיצי קרפה לע הדמעשכ ,הנורחאה הנשב

 -רגב תינזיטרפ המחלמ םשל ,תורעיה לא תונגרואמ תויתרתחמ
 תורשפא ןתנש תויחאל סרוק םילוחה-תיב דיל חתפנ ,םינמ

 .הנושאר הרזעב הכרדהל "תיקוחי'

 וטיגב תויגולוכיספ-תויאופר תויפצת

 תויווחב קר אל אטבתה וטיגה יאולכ תא ףקתש םויאה עוזעזה

 םירוגמ-תומוקממ קותינהמ ,חשקה תינפוגה הלטלטהמ ועבנש

 ינפמ דימת-דחפמו שוכרה ןדבואמ ,תואלכמ ךותב הריגסו םיחונ
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 ,הנומאה : שפנה תודוסי לכ תוטטומתהמ רקיעב םא יכ ,תוומה
 .דיתעל ההימכהו רבעה לא הקיזה ,תלוזה םע םירשקה ,ןוחטבה

 וב ושמיש והובו והותש הנושמו השק ישפנ םלה לש בצמ היה
 ןיידע םדא-ינבשכ ,םינושארה םימיב רבכ םלוא ; היבוברעב
 ולגתנ ,דחאכ םינבואמו םירעוסמ ,לרוגה חכונ םימהדנ ודמע

 חטשב דוחיב ,המשנו ףוג לש תישארב-ירדסב םימוצע םייוניש
 תולחמ ; אירב ףוגב האירב שפנ :עודי רבד .תוינורכה תולחמה
 תא םישילחמ וירבאבו ףוגה תומקרב םיינלוח םייוניש ,ףוגה
 ,תינפוג הלחמ יכ הלגתנ האושה תפוקתב ,הנהו .םדאה חור
 םע םילשמ וניא וחור דוע לכ ,םדא לע הטילש הל ןיא ,לוכיבכ
 ,תורחא םילמב .הלטבמו התוא ללוש אוה דוע לכ ,הלחמה
 ,הלחמה תא ללוחמה םרוגב יד אל תינפוג הלחמב תולחל ידכ

 ,םרוגה ילולעתל םיכסהל הנכומ אהת שפנהש ךרוצ שי אלא
 םילשתש ,הפוגב םיווהתמה םייונישבו הלחמב ריכת תוישיאהש

 יא" : תנעוט שפנהש ןמז לכו .ונוטלשל ענכתו שוחימה םע

 .לודג וז לש החוכ ןיא -- "הלחמב ישפא
 ןיב ויה ןנקיתכ םינשב :ןמקלד תודבועה הנשמשת המגודל

 ,לוכיעה תוערפה .םייעמו הביק ילוח לש לודג רפסמ םידוהיה
 תורוצ קר אל ןהמו ,דאמ וצופנ ,היתורוצ לכ לע היספפסיד
 יביכ ,םירורב םיינגרוא םירקמ הברה םג םא יכ ,"תוינבצע"
 תא רשיא ןגטנר-ינרקב םוליצהש ,ןוירסירתהו הביק (סוקלוא)

 לש הנתמהה"ירדח תא םיאלממ ויה הלא םילוח .הנחבאה

 -תיבב תוטימ םיספות ויה ,לוכיעה תולחמל םיחמומה םיאפורה

 םירוהרהב םיעוקשו םתלחמב םיקוסע דימת ןבומכ ויהו ,םילוחה
 תא םש שגפ אפור לכ .הלאכ םיפלאו תואמ וסנכנ וטיגל .הילע
 ,רוסחמ לש םישקה םיאנתב יכ ,בושחל היה רשפא .וילוח

 לכש העש ,הקשמבו לכאמב רהזיהל תורשפא לכ רסוח ,בער
 ופירחי ,הרקי האיצמ תניחבב ויה בוקר סובלוב לכו רביק-תפ
 : ךפיהה תא התארה תואיצמה םלוא .ערוי םילוחה בצמו תולחמה
 לש םישק םירקמ ןכו ,םיינורכ לושלשו תוריצע ,הביק תולחמ

 .הדובעל וכלהו ואירבה םילוחה .וטיגב ירמגל ומלענ טעמכ ,ביכ
 תניינעמה ,העפותב תובורק םיתעל םילקתנ ויה ןגקיתכ םינשב
 .הלחמה לא תואיצמה ןמ החירב לש ,תיגולוכיספ טבמ-תדוקנמ
 םיחפוקמ םמצע וארו תותיחנ לש שגרמ ולבסש םידלי קר אל
 םילבוס ,םיאיקמ ,הלילב הטימה תא םיביטרמ ויז םהיחא תמועל
 וא שנוע ינפמ דחפ היה יתימאה ורוקמש ,שאר-באכ תופקתהמ
 -תוקיפדמ ולבס ,םהילא באה וא םאה בל-תמושת תא קתרל ןוצר

 ייוקל ,םירגובמה םג אלא ,םה קר אל -- ,המישנ רצוק וא בל

 םייתימאה םיישקה ינפמ דחפה לע רבגתהל םינוא-ירסחו ןוצר

 ,הלחמב טלקמ םישקבמ תעדמ-אלש ויה ,תואיצמבש םימודמהו

 רסומב םהיתויושגנתהב םצרמ רסוחל ,םתשלוחל הקדצה םיאצומ

 .הנידמה יקוחו רוביצה יגהנמב ,החפשמה תושירדב ,לבוקמה
 דימת היה ריוואבשכ ,תוומה ברא דעצ לכ לעשכ ,תואטיגב

 לא היה אלשכ ,םהיתויוכז רסוחב וושוה לכהשכ ,בלגמה םרומ
 םיישקהשכ ;הבהאו םימחר שקבל יממ ,הרזעל תונפל ימ

 םייחב ראשיהל הצרש ימ לכו לכה ליבשב םיווש ויה תואיצמב

 היה השוריפ הלחמהשכ ,ודואמ לכב וייח לע םחליהל היה סונא

 -- תווממ עורג וא תוומ-רודכ וא בער הררג הלטבאו ,הלטבא

 :שדח יעצמא ומצעמ עיפוה הלא םיאנתב -- םישק םייוניע

 הלודגה הנכסה תומוקממ החירב ,םימחר יררועמ םיבצממ החירב

 לכמ החירב ,יוודה-ישרעו תואפרמה ,םילוחה-יתב --  רתויב

 .הדובע-רשוכ רסוח ןמסמו השלוח הלגמש רבד



14 

 לא הלחמה ןמ החירבה .הסונמה ןוויכ ךפהנ תאז תלוברעמב
 וליחתה יביטקניטסניא ןפואבו ,הליעיו תיעבטל התיה תואירבה

 תואירבה יפוח לא םירתוח ולחה ,דגונמ םרזב תוחשל םילוחה

 ,רמולכ ,הדובעל תונמדזה אוצמל הווקת םהל התיה םהב קרש
 ןכלו הנכס רוקמ התיה תינלוחה תישפנה היווחה .תווממ הלצהל

 הטמשנ התא דחיו המשנה יקמעבש תיווז-ןרקל המצעמ הקחדנ
 תונוכנ לש דחוימה ישפנה בצמל תחתמ םג תישפנה עקרקה

 לש בצמל הרבע איה .השדח הדמע הטקנ תוישיאה .תולחל

 תישפנה תודגנתהה תוחוכש התיה האצותה .תואירבל תונוכנ
 ,תינפוגה המקרב םייובחה ןגמה-תוחוכ תא םג וסייג תרבגומה

 ינפוגה ובצמב רופישה םג אב ךכ םושמו ,םינושה םירבאב
 ןיז-ילכ ןיעמ חשמיש הלחמו שי םנקיתכ םימיב .הלוחה לש
 תמחמ חוכ-ישושת וא ,דאמ םיקוסע םישנא .םויקה-תמחלמב
 רשפאתש הלק הלחמל םימעפל ועגעגתה ,םישק הדובע-יאנת
 םעזה-תפוקתב ךא .תוחוכ ףוסאל ,חונל ,םימי המכ בכשל םהל
 הקינעה תואירבה וליאו ,וילעבל םומל הז קשנ ךפה תירזכאה
 יקמעמ הצרפ ךכ םושמ .םייחה תלצהל םימייוסמ םייוכיס
 החירב -- תעדמ אלש -- הליחתהו תואירבל הפיאשה תוישיאה
 ,תולחמל םידגונמ םיימינפ תוחוכ .תואירבל הלחממ תינומה
 -רב בצמל הכפה תואירבהו ,םהיתודמעב וראשנ ,וסייוגש רחאל
 .אמייק

 םיכילהתה לכ לע תוישפנה תויווחל התיה המוצע העפשה וזיא
 םישנה בורלש הדבועה ןמ דומלל ןתינ תאו ,םייגולויסיפה
 ןתסינכ םע תסווה הדבא ,ללכה ןמ אצוי ילב טעמכ ,תורגובמה
 .וטיגל

 -תתדק תביס תאש סייוולמיז ר''ד חיכוה זאמ ,תומדוק םינשב

 אטיל תודהי

 קיחרהל םיאפורה ולדתשה ,םוהיזב תוארל שי תינלטקה תודלויה
 היה אל תאז לכב .הקבדהה תורוקמ לכ תא תדלוי השא לכמ
 -תחדק לש םירקמ וילתכ ןיב האר אלש םילוח-תיב םלועב

 התומת לש םייוסמ זוחא ולש הקיטסיטטסב םשר אלו תודלויה

 םוסחל ידכ הליעוה אל רתויב תללכושמה הקיטפסאה ,היטעב

 םלוא .היתובקעב אבה תוומהו תראממה הלחמה ינפב ךרדה תא
 םראתל יתוברת םדאל השקש םיאנתב תובר תודיל ויה וטיגב

 שנועב םייאש ,ופאטשיגה םעטמ רּומחה רוסיאה ףא לע .ומצעל
 ריתסהל תוידוהי םישנ וזעה ,תחאכ דלונהו תדלויה לע תוומ

 םירידב ,גג-תוילע לע ,םיפתרמב ,םירותסמב תדללו ןנוירה תא
 לע ,םיילגרל סמרמ היהש ,בוקר שק יעצמ לע תובוזע תותפרבו

 -תחדק העריא אל םעפ ףאו -- תובחס ייולבו םיקבואמ םיקש
 | .תודלויה

 לש (תויצאטופמא) תועיטק ןוגכ ,םיפוחד םיחותינ ושענו שי
 םהב היה אלש םיאנתב ,רתויב הרומח הרוצב םיעוצפ םירבא
 ,םינשי םידגב תורורצ תבריקב ,קבא אלמ ןורדסמב ; יוטיחל רכז
 יננע ומירה םתכילה ךרדבש םישנא תורשע לש םרבעמ םוקמב

 המירקב ואפרתה םיעצפהו ,רוועה יעמה חותינ עצוב -- קבא
 ירחאו אירבמ היה הלוחה .תוקלצ ילבו הלגומ ילב ,תינושאר

 תויחונה יאנת ףא םהב ורסחש ,םיליגרה וטיגה ייח לא בש עובש

 .חותינ ירחא םדאל םישורדה ,םייביטימירפה

 בוזעל הדוקפ ופאטשיגה ידי-לע הנתינ 1944 ילויב 12-ב
 שא ותיצה םינמרגה .םיאובחמב ורתתסה םיבר .וטיגה תא
 אפור .ףרשנ םילוחה-תיב םג .םתומ תא ואצמ םיפלאו םיתבב

 דיל ותחפשמ"ינב םע ראשיהל בדנתהש ,טרלא .ב רייד ,ריעצ
 .םמע דחי תובהלב הפסינ -- םילוחה



 זיןהנירג .ש

 וט'גב תוברת"ייח

 .םיידוהי םייח לש הנימב תדחוימ הרוצ הוויה הנבוק וטיג

 לש דימתמ ךילהתב םייח לש התיעבמ הרוצ וז התיה ,ןוכנ

 יתלבה םיאנתב םג ,הב הרצונ תאז םע ךא ,הילכו הכיעד

 .תימצע העבהל המ-תורשפא ,םיישונא

 -יתלבו שאונ קבאמ ידכ ךות וטיגב השבגתנ תידוהיה תּויחה

 היה אוה .ליעפ תויהל היה לוכי אל קבאמה .ררוצה דגנ קסופ

 םייתרבח םייח תריצי םשל ,הדחכה דגנ הנפומ ,ליבס ורקיעב

 .ידמל לבגומ ףקיהב םג ולו םייתוברתו

 -ייחל תוחפ םימיאתמו רתוי םיעירפמ םיאנת ראתל השק

 בצמ תשרוד תיתוברת הלועפ לכ .וטיגב ויהש הלא ומכ תוברת

 -אל חתמ לש הריוואב ויח וטיגב םישנאה וליאו ,םאות ישפנ

 ,תכשוממ הסיסג לש בצמבו תיגולוכיספ הדרחו דחפ לש ,ראותי

 םיעצמא םג תשרוד תיתוברת הלועפ לכ .דחאכ תישפנו תיתרבח
 -תדימב וכמת "טארנטסטלא"הו וטיגה יבשות .םימייוסמ םיירמוח

 תושעל עבת יללכה יטילופהדוקה םג .תוברתה יליעפב םתלוכי

 -ועפה לועב םיאשונה ,םנמא .םייתוברתה תוחוכה תלצהל לכה

 תוטעמה ויה היתויוכזש ,הצובקה םע ונמינ תויתוברתה תול

 וטיגב ויה ,םילושכמהו םיאנתה לכ ףרח ,תאז לכבו ;רתויב

 םג םא ,ךרעו לקשמ ילעב ויה תיסחי רשא ,תוברת-ייח הנבוק

 תוביס ךכל ויה .הנליו וטיגב תוברתה-ייח לש םתמרל ועיגה אל

 תרובח הנליווב התיה ןנקיתכ םינשב .תומיוסמ תויביטקייבוא

 -- "ענליוודגנוי") םיקהבומ תונורשכ ילעב ,םידוהי םיררושמ

 ;הרישע תינורטאית תוליעפ הב התיה ; ("הריעצה הנליו"''

 אלש המ ,דועו ,("ָאווָיי") ידוהי רקחמל זכרמ השמיש םג הנליו

 םיליעפ רתוי הברה םיזכורמ ויה הנליו וטיגב ,ישיאה םלרוג היה

 ינפל הנש יצחכ .הנבוק וטיגב רשאמ ,תוברת תולועפל תוחוכו

 לשב .הנליוול הנבוקמ תיטייבוסה אטיל תריב הרבעוה המחלמה

 םיעודיה םיליכשמהמ םיבר ורקע תורחא תוביס לשבו ךכ

 ,םינוש םיניינע לשב ,וצלאנ הנבוקב וררוגתהש הלא םג .הנליוול

 ןפואב הצרפ המחלמהש ןויכמ .הנליוול תובורק םיתעל עוסנל

 םהיניבו ,הנבוקמ םינוש םישנא הנליווב וראשנו ועקתנ ימואתפ

 יפלא וחרב המחלמל ןושארה םויב :דועו .תוברת יליעפ םג

 וחילצה םיטעמ קר ךא .הנליו תא הרבע םכרד .מ"הירבל םידוהי

 קלח ,ךרדב הפסנ קלח .תיטייבוסה היסורל לובגה תא ץורפל

 יליעפ הברה ויה םינורחאה ןיב .הנליווב ראשנ קלחו הנבוקל בש

 .תוברת

 הנבוק וטיג לש תוברתה-ייחב רתויב םידבוכמה םישיאה דחא

 ,ןתורפסו תוימש תופשל תיאנבוקה הטיסרבינואב הצרמה היה

 אריפש ר"ד .הנבוק לש ישארה ברה לש וגנב ,אריפש .נ.ח רד

 היה אוה .אטילב תירבעה הפשל רתויב לודגה החמומה היה

 היטנ םע ,היפוסוליפהו תורפסה תודלותב הבר תואיקב לעב

 םיבוטה םירפסה דחא לש ורבחמ היה אוה .תוקומע תוזתניסל

 םושרל לחה אריפש ר"ד .תירבעה תורפסה תודלות לע רתויב

 רשפאש ,(ידמ חותמ ןמזה היה הביתכל) רוביחל תומישר וטיגב

 ."ומויקו ידוהיה םעה ןוילכ לש היפוסוליפה" ול אורקל היה

 .ץרפ .ל.י לע רפס וטיגב אריפש ר"ד בתכ הזמ ץוח

 הכרדה התיה אריפש ר"ד לש רתויב תעזעזמה הריציה

 לע הבשחמה םע םילשהל םתוא דמלל דציכ :םידליל תיכוניח

 תונוכנהו טקשה ,הנבהה תא םידליה לצא חתפל דציכ ,תוומה

 .םייח םה ןהב תונכסה תא ריכהלו םייחה ןעמל לכה תושעל

 דילש תוברתה תקלחמ להנמ אריפש ר"ד היה תעה לכ

 םינמרגה וויצ רשאכ ,1942 תנשב ,רתוי רחואמ ."טארנטסטלא"ה

 ,וטיגב תוברתה תודסומ לכו תסנכה-יתב ,רפסה-יתב תא רוגסל

 רשא ,יעוצקמה רפסה"תיב לש ינש להנמכ אריפש ר"'ד הנמתנ

 .תיתוברתה הלועפה לכ םג הלהונ וילתכ ןיב

 ורצעו וטיגל ופאטשיג ישנא ואב ,הלילב ,1943 רבמצדב 2"ב

 םתוא וריבעה .תינברה ומאו ונב ,ותשא תא ,אריפש ר"ד תא

 ועדוג םידחא םימי רובעכ .םודימשה םשו יעישתה-טרופל

 ברה תחפשממ דחאש רבתסה .הרקמה לש תודירחמה תוביסנה

 שקיבו ימואלניבה םודאה-בלצה לא הנפ הקירמאב אריפש

 ךרדב .םבצמ המו םה םייח םא -- ותחפשמו ברה לע תועידי

 םתלצהל וא םבצמ תלקהל רבד םודאה-בלצה השע אל ללכ

 תועודי יתלב תוביסמ .םיצאנה לוע תחת ונעתהש םידוהיה לש

 .וכרדכ אלש אריפש ברב גוהנל ץוחנל םודאה-בלצה אצמ

 לע הלאשב ןילרבב ינמרג דסומל הנפ םודאה-בלצה יכ הארנ

 רוביצב בושח שיא אוהש השגדה בגא ,אריפש ברה תודוא

 תחפשמ לכ לש הניד תא ץורחל ידכ היה ויד הז רבד .ידוהיה
 .(םייחב זא היה אל רבכ ברה) ברה

 אבא םג היה הנבוק וטיג לש תוברתה-ייחב תטלוב תוישיא

 -שיאכ םינש תורשע ךשמב והוריכה הנבוק ידוהי לכ .רשולב

 הירפסה תא הנבוקב להינ אוה .ליעפו רוסמ ינויצ ןקסעו רוביצ

 םירפס לבקל תלוכי ותיירפסב .רתויב הלודגה תיטרפה תידוהיה

 -םינשב םיגישמ ויה וכרדו ,תורז תופשבו שידיאב ,תירבעב

 .תמדקתמהו הצחמל-תילגילה תורפסה תא ,ראצה ימיב ,ורבע

 סקנפ תא להנל ,וטיגה תורוק תא םושרל היה וטיגב ודיקפת

 רשולב דמע ותנקז תורמל .תידוהיה אטיל ןברוח לש תונורכזה

 וטיגה תיראש םע דחי ךלהו תויצקאה לכמ לצינ ,וטיגה תולבסב

 .הפסנ םשו ץיוושואל עתפל עסוה דחא םוי .ואכאדל

 (הקצרה) לכימ היה וטיגב תורפסה חטשב תויומדה תחא

 ןודעומה סרפ תא לביקש ,השראוומ עודי ידוהי רפוס ,ןיטשרוב

 תנשב ."היבוזמ תודג לע" ולש ןמורה לע "ןפ" ינלופ-ידוהיה

 רתוי רחואמ עלקנ הנממו ,הנבוקל המחלמה ותאיבה 9

 ךא ,הקיטסיטטסל הקלחמב תימשר הרשמ ספת ןאכ ,וטיגל

 המיאופ רביח אוה .הברה בתכ אוה .הביתכב קסע השעמל

 "הקדובאלס תליגמ" םשב הנבוק תודהי ןוילכ לע םשור-תבר

 ןמזל ןמזמ .וטיגה ייחמ תונוש בתכ םג אוה .(דוביאל הכלה)

 -ורפס תויוסנכתהב תונוש תוליבונו המיאופה ןמ םיעטק אירקה

 םשור ושע המיאופה לש םימייוסמ םיקלח .תוימיטניא תוית

 .םוצע
 תולימ ,יאוטיגה רולקלופה תא ןיטשרוב ץביק הזמ ץוח
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 תפוקת לכ דמעמ קיזחה אוה .המודכו ,תוחידב ,תוללק ,ףנכ
 .ויבתכ תא ותא איבהו ,ואכאדל םג עיגה ,וטיגה לש ומויק

 יפירצמ דחאב .רולקלופה יעטק ףוסיאב ךישמה זוכירה-הנחמב
 חיגשהל ץמאמ השענ ואכאדב .הז אשונב האצרה אשנ הנחמה
 הנבוק וטיגבש ,ןגחלא קחצי 'ר לש ונינ ,ץיבוניבר קחצי .וילע

 -ביירש"ב דבע ואכאדבו ,תינמרגה הדובעה-תכשל להנמ היה
 אציי אל םימלש םישדוח ךשמבש רדיס ,(תוריכזמ) "הבוטש

 לע ןויערה תא הנחמב הגה ןיטשרוב .הדובעל ןיטשרוב

 .םירתונה תוברתה-ישנא לכ תא ףיקיש ,ינחור ידוס רדסימ

 רטפנו חופנ ולוכ השענ אוה .בערמ ץיקהב הזח ,םלח אוה

 .רורחשה ינפל רצק ןמז

 ר"'ד היה יגולויצוס-יטילופה חטשב וטיגב תניינעמ תוישיא

 -םייטילופ םירובח רבחמו יעוצקמ יאנותע ,קונוסלוו ףלודור

 דמל ,קוטסילאיבב דלונ .רעוס רבע לעב היה אוה .םיילכלכ
 דבע ,םייסור םיפולא ליבשב םייאבצ םיאשונב בתכ ,הנבוקב

 תוישיא היהו ,םיריש ,םירמאמ ,םירפס בתכ ,ינלופה ל"כטמב

 .יטילופ-יאבצ עדימל זכרמל היה וטיגב .הרישעו תינוגסס

 -נטסטלא"ה דילש הקיטסיטטסה תקלחמ לש הלהנמ היה אוה

 תיטסינומוקה הצובקה יליעפמ דחא וטיגב היה הזמ ץוח ."טאר

 רורחשה ירחא ."םיילאמש"ה -- וטיגב וארקנש יפכ וא
 רעגרעבסנאל" ןותעה לש ןגראמהו דסיימה היה ,ואכאד הנחממ

 8 תמ אוה .(גרבסדנל לש ידוהיה ןותעה) ''גנוטייצ עשידיי
 .56 ליגב רורחשה ירחא םישדח

 טסוגואב ,וטיגה תמקה ירחא .ולשמ ךונח-תכרעמ התיה וטיגל

 .1 .ח ר"ד לש םתמזוי יפל ,"טארנטסטלא"ה טילחה ,1

 חותפל ,רבעשל םיידוהיהו םיירבעה םירומה ראשו אריפש
 ינפל דוע התיהש ,הקיתעה הקדובאלסב דחא :רפס-יתב ינש

 הבש ,השדחה הקדובאלסב ינשהו ,ידוהי עבור המחלמה
 םהבש םיניינבב ושמתשה .םיאטיל קר המחלמה ינפל וררוגתה
 תוינכות ויהש ,םידומיל-תוינכות .המחלמה ינפל רפס-יתב ויה

 -ארה תותיכה לש םג םקלחבו םיירבעה םייממעה רפסה-יתב

 ומאתוהו ונכוה ,םיירבעה םיינוכיתה רפסה-יתב לש תוגוש

 -תפש .וטיגב וררש רשא םישקהו םייביטימירפה םיאנתל

 -ומה לכ טעמכש רחאמ ,תירבע התיה רפסה-יתבב דומילה

 הדבועה לשב ןכו ,םיירבעה םיינוכיתה רפסה יתבמ ויה םיר
 סקלא ר"ד שאר-בשויה דוחיבו -- "טארנטסטלא"ב בורהש

 ,םיקיתו םיינויצ םינקסע ויה אריפש ר"'דו -- לקנופרג .ל ונגסו

 הדבועל םג העדונ הלודג העפשה .תירבעה הפשה ידיסח

 תא תוינויצה תוצובקה וויה וטיגה םויקל הנושארה הנשבש

 ,ןייצל שי .וטיגב יבמופב ןגראתהש ,דיחיה ירוביצה חוכה
 תיללכה הריוואה התיה וטיגה לש ומויקל הנושארה הנשבש

 תוצובק יתש ויה תיתמחלמ-םורטה הנבוקל .תימואל-תישגר

 -לופהו םיטסינומוקה : (םיטסישידיא) שידיא תפש ידיסח לש

 יגיהנמ בור .אטילב םייק היה אלש טעמכ "דנוב''ה .םיטסיק
 התיה אל ןכל .המחלמה ינפל דוע אטילמ ורגיה םיטסיקלופה

 -ומוקה ונגראתה ןמז קרפ ותואב .םיטסיקלופ תצובק וטיגב

 .יסורה אבצה םע דחי וטלמנ םהלש תוגיהנמה ירבח ןכש ,םיטסינ

 .תוברת יניינעב וברעתה אל רבעשל תוללובתמה תוצובקה

 .יתוברת קבאמ וטיגב םייק היה אל ולא תוביסמ

 ררועל ,תישאר :םידיקפת הברה ויה וטיגב רפסה-יתבל
 תימואל הבושת םהל תתלו תימואלה הרכהה תא םידליב

 ךוניחה תא חפטל -- תינש ;לבסהו תופידרה תועמשמל

 אטיל תודהי

 : תישילש ;םהל תונקהל םילגוסמ ויה אל םהירוהש ,ירסומה
 תא ול םתונקהב ,דליה לש םיילכשה תונורשכה תא חתפל

 ,םינותנה םיאנתל לגתסהל ול ורשפאיש ,םיישפנה םיעצמאה

 תויהלו תוינוציחה תוביסנה תא ןיבהל ,תונכסה תא עונמל

 קפסל -- תיעיברו ;ךרוצה תעשב ןהמ קמחתהל םילגוסמ

 ענמיהל םהל םרזעב ,םירומה לש לודג קלחל הדובע-םוקמ

 .םירשכומו םימיאתמ ויה אל הלש ,השקה תינפוגה הדובעהמ
 ןהו םידליה ליבשב ןה בושח יעצמא היה וטיגב רפסה-תיב

 -תהלו תוננוגתהל דסומ :הילכה דגנ קבאמב םירומה ליבשב

 קר אל רפסה-יתבב םידומילה ויה ,וז טבמ-תדוקנמ .תודגנ
 תלעות םהב התיה אלא ,אדירג םידליהו םירוהה לש םניינע

 שיא םג םא ,הבוח-דומיל עבקנ ךכיפל .וללכב וטיגל הבר

 ,םירומה ךא ;חוכב רפסה-תיבל םידליה תא בחס אלו קדב אל

 םיאב ויה ,רפסה-תיבב םירקבמ םניאש םידלי לע םהל עדונשמ

 .דומלל םהידלי תא חולשל םשקבלו םריכזהל םירוהה לא
 : םידליה לש םתואירב בצמב לפטל ועבקנ םידלי-יאפור ינש

 ר''דו רבמאק היפוס ר"'ד "ע ז א"ב הליעפהו העודיה תינקסעה
 תפוקת רחאל דימ לועפל ולחה רפסהייתב .יקסיילוא הרש

 .םידלי 700-כ ומשרנ .1941(1 רבוטקוא--רבמטפס) "תויצקא"ה

 םידלי ויה ,םהיתבמ םידליה תא חולשל ודחפש םירוה ויה

 םיבייח ויהש ,םידלי םג ויהו ,("החגשה ירסוחמ") םירוה אלל
 .וטיגב רוחסל וא הדובעל תכלל ,תיבב ראשהל וא דובעל

 תירבעה הפשה ידומילמ תבכרומ התיה םידומילה-תינכת

 ,הקיטמתמ ,תיללכ הירוטסיהו לארשי םע תודלות ,ך"נתהו
 ךא ,דומיל-ירפס הלא-יא ופסאנ םנמא .היפרגואיגו עבט

 םירפס וקיפסה אל יכ ,םירפס אלל ודמל רבד לש ותימאל

 .םידליה לכל

 תמחמ תאזו ,רפסהדיתב תא םייקל םילודג םיישק ויה
 ,םומיחל הקסה-ירמחו טוהיר רסוח ,םימיאתמ םיניינב רסוח

 םירומה תא ררחשל היה השק ןכ-ומכ .םירפס רסוח -- רומאכו
 :ןלפק .י לש ורמאמ הז רפסב האר) .היופכה הדובעה תבוחמ
 .(םהירומו רפסה"יתב

 קר לועפל וקיפסה םה .בר אל ןמז ומייקתה רפסה-יתב
 תריגס לע ינמרגה לשמימה הוויצ 1942 ץיק ףוסב .תחא הנש
 .וטיגב תוברתה תודסומ ראש לכו שרדמה"יתב ,רפסה-יתב לכ
 -תיבכ םינמרגה ינפב גצוה רשא ,יעוצקמ רפס-תיב קר ראשנ
 רתויב בושח יתוברת דסומל ךפה אוה .םיריעצל הכאלמ

 יעוצקמה רפסה-תיב :יקסיילוא ,י לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר)
 | .(וטיגב

 וטיגב םידומילה וקספ אל רפסה-יתב תריגס ירחא םג

 םיתבב דומלל וכישמהש ,תוצובקל וקליח םידליה תא .ירמגל

 םינונגנמה ןיב ורזיפ םירומה תא .הדיחא תינכות יפל םייטרפ
 ,הנוזתה דרשמב העברא ,הרטשמב םיינש :םינוש םידרשמ לש

 ולוהינב ראשנ םירומה ןוגרא .האלה ןכו הכאלמ-יתבב העברא
 תוכרענ ויה רמג תוניחבו רפסה-יתב תוגיגח .אריפש ר"ד לש

 לכל רמג-תגיגח הכרענ 1943 ביבאב .דחי םידימלתה לכל
 דועו טרופס ינומיאבו הזחמ תגצהב ,הלהקמ תעפוהב םידליה
 .םיחכונה לע בר םשור ריאשה הז לכ --

 ןוישר םינמרגהמ "טארנטסטלא"ה שקיב אל םינבומ םימעטמ 1
 ועדי אלש ותלוכי בטימכ השע םג אוהו רפסה-יתב תחיתפל
 .םמויק לע



 הנגבוק וטיג

 םהבש ,"הרות דומלת"ו "הנטק הבישי" םג ויה וטיגב
 רעונ תצובק הליעפ התיה ןכ .ןשיה חסונה יפל הרות ודמל

 היתורטמל דחוימ תיב הל היהש ,"םירוחב תראפת" יתד

 םייקתה .הפי רדוסמו טשוקמ היה תיבה .הנשיה הקדובאלסב

 תא םירוחבה וניגפה וב ,"םירוחב תראפת'' לש יגיגח םויס םג

 .תושרד ושרד םישישק םינברו ,לופלפבו טשפב םתואיקב

 יתוברת גוח היה .רעונל תוברת תוצובק םג ולעפ וטיגב

 הלעפ ןכ .אריפש קחציו אריפש ר"ד לש םלוהינב ,תירבעב

 ,(דמלמ םהרבא ,ריפש-לקנרפ המלש) "תינויצ תרתחמ תירב"

 .יעוצקמה רפסה-תיב לש בורל ,םידליל תוברת תוצובק ויהו

 -תנוכמב ספדוהש תע-בתכ וטיגב איצוה לקנרפ המלש
 דחא רפס םג .דיל דימ ורבע ונמיה םידחא םיקתועו הביתכ

 תונורכז רפס הז היה .ולוסיח ינפל רצק ןמז וטיגב ספדוה

 200"כ ליכהש ,םיקתוע השולשב ,אריפש ר"ד לש תירבעב
 .ןהכ הירא ידי-לע םיכורעו םיכורכ ,הביתכ-תנוכמב םידומע

 ,סקלא ר"ד לצא -- ינש ,ךרועה לצא ראשנ דחא קתוע

 .םיאבה תורודל אבחוה ישילשה קתועהו

 יטמרד גוח ,תרומזת ,םידלי-תלהקמ :ולעפ תונמאה חטשב

 -לע הנגרוא םידליה-תלהקמ .תויתונמא תוכורעת ןמזל ןמזמו

 רבעשל וחצנמ ,רברג בד היה החצנמו יעוצקמה רפסה-תיב ידי

 תוגיגחב העיפומ התיה הלהקמה .ילרוכה תסנכה-תיב לש

 םשורה .םיידוהי םע-ירישו לארשי-ץרא יריש הרשו רפסה-יתב

 .םידליכ םיכוב ויה םירגובמו ,םוצע היה היתועפוהב התשעש

 יווההמ םינוש םיאשונ ודביעש םידחא םירייצ וטיגב ויה
 רויצל הכאלמה-תיבב וזכרתה םה .וטיגב םויאהו םוגעה

 ,הניוומ םש"עודי יאקיפרג ידי-לע להונש ,וטיגה לש טוטרשו

 לש םיטקלפ ןיכהל היה הכאלמה-תיב לש ודיקפת .לאידג .פ

 רוביצל תועדוהו םיינמרגה תונוטלשהמ ולבקתנש תודוקפ

 לע תועדוה ללוכ ,ויתודסומו "טארנטסטלא"ה םעטמ וטיגה

 היה לאידג .דועו היפכה-תודובע תבוח יולימ ,תונוש תורזג

 דחוימה ויפוא תא טקלפ לכל תתל עדיו קהבומ יאקיפרג

 אוה רבודמה םא ,ריכהל היה רשפא קוחרמ רבכ .ונכות יפל

 םיטקלפה לש תיתוברתה הרוצה .הליגר וא הביצעמ העדוהב

 םינמרגה לע וליפאו וטיגה יבשות לע םוצע םשור השוע התיה

 .וטיגל םיאב ויהש

 התיה וטיגב םירייצה ןיב רתויב לודגה ןורשכה תלעב

 לנפל רצק ןמז לארשי-ץראמ אטילל העיגהש ,אירול רתסא

 תונומת רתסב הרייצב הייח תא הנכיס איה .המחלמה ץורפ

 םימויאה םהיתולבסו וטיגה תוארומ תא תופקשמה ,תונוש

 .ויאולכ לש

 זוכיר-הנחמל אירול רתסא הרבעוה וטיגה לש ולוסיח םע
 ומסרופ זוכירה-הנחמ תפוקתמ הלש םימושיר המכ .הינמרגב

 ירחא המ-ןמז .דובעשב תוידוהי :תרבוחב 1945-ב אמורב

 ,"ריבד" תאצוהב עיפוה 1958 תנשב .הצרא הרזח רורחשה

 ,'היח תודע" םשב םובלא ,"םשו די" עויסב ,ביבא-לת

 .הנבוק וטיגמ אירול רתסא לש םירויצ 30 ליכמה

 בקעי תא ןייצל שי וטיגב ולעפש םירחאה םירייצה ןיבמ

 תאו ,ץנרקנזור .ג ,יקסרושימ הנינ ,רגניזלש ףסוי ,ץישפיל
 .ןיישרוג הרש תלספה

 םהיתונומת וגצוה תחאב ,תוכורעת יתש םג וכרענ וטיגב

 לש היתונומת -- הינשבו ,וטיגב ויהש םינוש םירייצ לש

 .אירול רתסא
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 .רתוי םילבגומ םיגוחב הזכרתה וטיגב תיתורפסה תוליעפה
 ,ימיטניא גוחב ,תויתורפס תושיגפ ומייקתה תובורק םיתעל
 ןיטשרוב לכימ .תושידחה תוריציה תא םיארוק ויה ןהבש
 תוליבונהמו "הקדובאלס תליגמ"מ םיעטק תודחא םימעפ ארק

 ריאמו ,"הקדובאלס וטיג סרטנוק'"'מ םיקלח ארק רשולב .ולש

 תא אירקה תפרצ ןבואר .וטיגה ייח לע וירופיסמ -- ןילי

 ,םיריש -- ץיבוקרמש קחצי ,רופיס -- ןמייה רזעילא ,ויריש

 ותוליעפמ תובתכ -- ןילי םייחו ,המיאופ -- קונוסלוו ףלודור

 םהילעו הנליו וטיגמ םידחא םיריש ועיגה םעפ .תיתרתחמה

 וארקש ,םיליחתמ םיריעצ םירפוס ואב דחא ברעל .וחכוותה
 .םהיתוריצימ

 אל הלאכ ךא ,וטיגב ומקוה אל םירוהט םייעדמ תודסומ

 וקסע םידחא םישיא קר .המחלמה ינפל םג הנבוקב ויה

 ורקח ץיבוקיצרפ .א ר"דו לגס .א ר"ד :תיעדמ הדובעב

 תא -- ןוסרזל .ו 'פורפ ,וטיגה לש תויאופרה תויעבה תא

 תורושה בתוכ .וטיגב םייח לש תויגולותפ-וכיספה תואצותה
 .ימואל ידוהי זוכיר לש ןויסנכ וטיגה לע בתכ הלאה

 ןקלחב ןייוטיב תא ואצמ תויעדמ-תויתורפסה תועיבתה
 תא ריכזהל יואר .דאמ םילבגומ םיגוחל תואצרהב לודגה

 -גהו רסומו קוח" -- לקנופרג בייל :תואבה תואצרהה

 -- ןיקצאילב .ש 'פורפ ;"וטיגה לש םיימינפה םייחב םתמש

 תולחמ' -- יקסבומוחג .י ר"ד ;"וטיגב תולפהה תייעב"

 הקיכיספהו םישנ תולחמ" -- ץיבוקיצרפ ריד ; "וטיגב תודחוימ
 םייאופר םיטנמגרפ" -- לגס .א ר"ד ;"וטיגב םישנה לש

 ,"ץרפ .ל 7" -- אריפש .ג .ח ר"ד ;"ארמגבו ך"נתב

 לש רפסה-תיב תודובע" ,"השידחה תירבעה לש היגולוליפה"

 ידלי לש תישפנה תימדתה" -- אריפש קחצי ;"וטיגה ידלי

 לכימ ;"ארמגב עבטה יעדמ" -- ירשא .א ברה ;"וטיגה
 רולקלופה" ,"שידיי תורפסב םישג תויומד" -- ןיטשרוב

 תואצות לע תינמרגה תונותעה" -- קונוסלוו ףלודור ; "יאוטיגה

 ןבואר ;"תיטייבוסה היסור לש יגטרטסאה עדמה" ,"המחלמה

 תורושה בתוכ ;"וטיגה לש ףנכ תורמאו םיריש" -- תפרצ

 ירחא תוידוהיה תויעבה" ,"וטיגב רסומה ייוניש" -- הלאה

 .םיטקש םינמזב קר אלו ,הברה וארק וטיגב .דועו "המחלמה

 םיארוק ,תויצקאה תעשב ,םירקנובב םישנא תוארל היה רשפא

 לש םוי םיעברא" ןוגכ רפס רבע דיל דימ .םירפס םוי לכ

 םמע ואיבה ,וטיגל םסנכיהב .לפרו ץנרפ תאמ "גאד אסומ

 תיגמרג הדוקפ האצי 1942 תליחתב .םירפס הברה םידוהיה
 הרבע ןזואל הפמ ."גרבנזור הטמ"ל םירפסה לכ תא רוסמל

 רקיעב ,םיצוחנ יתלב ,םינשי םירפס רוסמל "העצה" זא

 ,ךרע ילעב םירפס רוסמל אל ךא ,תינמרגו תיאטילב םירפס

 םישנאה יכ םיחוטב ויה אלש ןוויכמ .שידיאו תירבעב רקיעב

 תאו ףוסיאה תומלואב ובבותסהש תוצובק ונגרוא ,ךכ וגהני

 .הרתסהל םוריבעהו םשמ וחקל םיבוטה םירפסה
 וביכרהו ורחב שידיאבו תירבעב ךרע ילעב םירפסהמ

 םינמיהמ םישנא ולביק הנממו "הנילמ"ב הרתסוהש ,הירפס
 וקלוח ףוסיאה תומלואמ ואצוהש םיבוט םירפס יפלא .םירפס

 תובשחממ םתעד חיסהל ידכ וארק םישנאה .םידדוב םישיא ןיב
 תולעתהלו דחפה תא חירבהל ,בערה תא חיכשהל ,תוער

 שגר ךותמ ,תינורקע תונשקע ךותמ וארק .תישונא הגרדל

 .ירמו תודגנתה לש
 ,בוחר לכב .וטיגה ישנא ברקב רורשל הפיסוה הריציה חור
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 ויה םירישה .תוחידב ,ףנכ תורמא ,םיריש וצצ ,רצח לכב
 תויטייבוס בור-יפ-לע ויה תוניגנמה ,תונלשרב םיבותכ םנמא

 .עלוק היה םירישה ןכות לבא ,עונלוק-יטרסמ תוחוקל וא
 .תורגמ תוחידבהו ,תוינצקוע ויה תורמאה

 יל אנ ןגנ" תפרצ .ר לש וריש תא רמזל וגהנ וטיגב
 לכ יפב .םלועב םולשל םיעוגעגה יוטיב ידיל ואב וב ,"וגנאט
 וריש הכז תדחוימ החלצהל .ןיקפיצ .א רביחש םירישה ורשוה
 םישקה הדובעה"יאנת תא הלעה רשא ,"קישטשמַארדַארעא רעד"
 תא דבאל אל האירקב םייתסמ רישה .טוסקלאב הפועתה-הדשב
 ירעיוטדַאטעג םייב" דורלסקא .א לש ויריש םג .רורחשל הוקתה
 רישל םג ויה ןיכלהמ .ןזואל הפמ ורבע "סעדאגירב עשידיי"דו

 אטיל תודהי

 יפמ אטילל לגלגתהש ,"םייה ןיימ ןעז לֶאמ ןייא ךַאנ ליוו ךיא"
 .ןילופמ םידוהי םיטילפ

 לע ,םהיתולימלו וללה םירישל הבר הביח וגה וטיגה יבשוי

 הבואכה המשנה .םייללכ תושגר ואטיב רשא ,הברה םתוטשפ
 ובשי םיטרצנוק תעב .דאמ השיגר התיה וטיגה יבשוי לש

 רפסה-תיבב ודקר םידליש העשבו ,תועמוד םייניעב םישנאה
 וליפאו םיכוב םיחכונה ויה ,הרמיזב םיוּולמ ,םידיסח-ידוקיר
 | | .םיפלעתמ

 תאז האטיבו ללכה באכ תא הבאכ וטיגב תידוהיה הרבחה
 ףא לע ,רתסהב בורל ,הלהינש םייתוברתה םייחבו היתוריציב
 .לכה



 םילודגה הכאלמה-יתב לש רויצה רודמב בצוע .הנבוק וטיג ידוהי ברקב תונברקה רפסמ - ''םימישאמ םירפסמ''



 תורצחה תחאב וטיגה ידלי

 וטיגב יעוצקמה רפסה-תיבל םכרדב םידלי



 וטיגב םיניערג רכומ וטיגב יעוצקמה רפסה-תיבב

 וטיגה תרומזת



 (אירול רתסא לש הרויצ) םיטיהר ירבש ןיב וטיגב ''םייח''

 (אירול רתסא לש הרויצ)

 (אירול רתסא לש הרויצ) וטיגב יוחמתה תיבב היפכ-תדובעל ךרדב ידוהי לעופ
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 ל''צז אריפש .ד.א הנבוק לש ישארה הבר לש ותיוולה

 (''טוקריסק'') הדובע-תונחמל וטיגה ידוהי תא םיריבעמ



 ןלפק לארשי

 םהירווטו וטיגב רפסה יתב

 ךוניחה לעפמל ץקה םג אב אטיל תודהי לש הנברוח םע

 שוביכל םינושארה םימיב רבכ .וז ץראב ראופמה ידוהיה

 ישנא לכ םע דחי םידוהיה םירומה הדשה-ירעב ופסינ ינמרגה

 לרוגב ואשנו ילוואשבו הנבוקב וראשנ םיטעמ םירומ .תוליהקה

 םירעה יתשב .תכעודה תידוהיה היסולכואה לכ םע דחי ירזכאה

 רפס-יתב םיקהל וסינ -- תואטיגה ינשב :קויד רתיל -- וללה

 םישקו םיבר םיצמאמב הכורכ התיה וז המישמ .םידליל

 .שפנ-תוריסמבו

 ,םייללכ םיווקב םג ּולו ,רוסמל ןויסנ םושמ היהי הלא םיפדב

 .יגארטה םציק לעו הנבוקב הארוהה ישנא לש םקבאמ לע

 םינושארה תונבוקה

 ,אטיל ידוהימ םינומה וסינ 22.6.41-ב המחלמה ץורפ םע

 ולפנ ,עודיכ .היסור יבחר לא ,החרזמ טלמהל ,םירומ םג םכותבו

 .םינמרגה ידימו םיאטילה "םינזיטרפ"ה ידימ םתחירב ךרדב םיבר

 ,גרבנייו ןועמש הלוגי'זדנָאו הרייעה דיל זא הרונ ,ורפיסש יפכ

 תיאטילל הקידותמו קודקד רפס רבחמו םיירבע רפס-יתבב הרומ

 ידיב ולפנ החירבה-יכרדבש ,ורפיס ןכ .םיידוהיה רפסה-יתבל

 םיינוכיתה רפסה-יתבב רויצל הרומ ,רקב ילז םג םיחצורה

 םהרבאו ,"רחש" הארקמה לש רייאמהו עודי רייצ היהש ,הנבוקב

 .הקדובאלסב הרות-דומלתה להנמ ,ץיבושריה

 ,הנבוק ירצבמ לש 7-ה טרופב םידוהיה לש לודגה חבטב

 ,סנורא םהרבא :הנבוק ירומ ךותמ ופסינ ,1941 ילוי תישארב

 -אגרש ; ליעפ יגויצו ליכשמ ,עודי ןזחו הרמיזל קיתו הרומ

 ,גרבגטכרט המלש ;"הנבי" היסנמיגב הרומ ,ןירפלה לבייפ

 ךכ-רחאו ,רבעשל קשיבוקליווב תירבעה היסנמיגה להנמ

 ,םייאשידיא רפס-יתבב קיתו להנמו הרומ ,רָאנּופ ןמחנ ; זלַאטב

 -יאה העונתה לש ךוותה ידומעמ ,ןובשחל דומיל ירפס רבחמ

 תירבעה היסנמיגה להנמ ,קו'צניפ םולש ;הנבוקב תיאשיד

 ,הנבוקב תירבעה היסנמיגב עבטל הרומ ,רבעשל רימוקליווב

 םירומה תדוגא ,"הרומה" ישארמ ,עבטל דומיל ירפס רבחמ

 קיתו הרומ ,ןיקמּורפ (רתלא) ןורהא ר"ד ;אטילב םיירבעה

 ס"היב להנמ ,ןלפק םהרבא ; תילאירה היסנמיגב הירוטסיהל

 -אלסב ירבע ס"יבב הרומ ךכ-רחאו ,רבעשל יאסאראזב ירבעה

 ,קינשוילפק המלש ; תדבועה לארשי-ץרא תעונתב ליעפ ,הקדוב

 ,פילק סחנפ ;טרופס ינוגריאב ליעפ ,תולמעתהל קיתו הרומ

 ,"תנבי" יליעפמ ,"םימותיה תיב" די-לעש ס"היב להנמו הרומ

 .יתדה ךוניחל הדוגאה
 ,אריפש םוחנ-קחצי םג הפסינ המחלמל םינושארה םימיב

 םירישו םירופיס םסריפש ,הנבוקב םיירבעה םירומה ינושארמ
 "םינזיטרפ"ה ידי-לע אצוה םיינומחה םירסאמה תעשב .תירבעב

 תוגרדמב ותדרב רגיפ היוקלה ותייאר ללגבו ,ותרידמ םיאטילה

 וב ותוא חצר םיאטילה דחא .תיבה ותואמ םיריסאה ראש םע

 .תוגרדמה לע ,םוקמב

 תואטמיסב םידדובה םירומה וכלהתה עשי-ירסחו םיצוצר
 (1941 טסוגואב 15) וטיגה תריגסל ןושארה םויב רבכ ךא ,וטיגה

 .םידליל רפס-תיב תחיתפ לע תועדומ םירומ תצובק המסריפ

 -שירק בוחרב ,וטיגה זכרמב ןחלוש דיל ובשייתה םהמ המכ

 םתדובעב ךישמהל םינכומה םירומ םושרל ,91 וי'צייקוי'צ
 | .תיכוניחה

 ןמטלא הנוי-גילז) םירומ לש תחלשמ התנפ טסוגואב 17-ב

 רפס-תיב תחיתפ רבדב "טארנטסטלא"ה לא (הלא תורוש בתוכו

 וטיגה לש תידוהיה הלהנהה יכ ,התיה הבושתה ךא .וטיגב

 םדוק גואדל אופיא שיו ידמל םירּומחו םיפוחד םינייגעב הקוסע

 אל םירומה ורהזוה החיש התואב .היסולכואה םויק תויעבל לכ

 ןכש לכו םידקפיממ וטיגב ענמיהל שי ןכש ,םידימלת םושרל

 ...םידלי דקפיממ

 וטיגב רהזיהל שי ןכאש חיכוה ,טסוגואב 18-ה ,תרחמה םוי
 םיליכשמו םירומ לש דקפיממ םג םא יכ ,םידלי דקפיממ קר אל

 תב הדובע-תגולפ םינמרגה תשירד יפל האצי םוי ותואב .ללכב

 ותואב ודמשוה םה .דוע ובש אל הלאו ,םיליכשמ םידוהי 4

 לש תיצקאה" םשב וטיגב הנּוכ הז הרקמ .יעיברה-טרופב םוי

 הרומ ,ןירטו רזעילא םירומה םג ופסינ הז םויב ."םיטנגילטניאה

 רפס ירבחממ ,תירבעה היסנמיגה לש תוניכמה להנמו קיתו

 היסנמיגב ריכזמו הרומ ,ץוק ןועמשו ,"ירבע ןופלא" דומילה

 | .תירבעה
 תדובעו ,וטיגב שדח דחפ ררוע םיירבעה םיטנגילטניאה לרוג

 .תינמז הקתוש םירומה לש תמזויה הצובקה

 םידליה-תיב דיל ופס-תיב

 םהיניב ,החגשה לכ אללו םירוה אלל םידלי הברה ויה וטיגב

 הלא רקיעב ,םידומלג םידלי רפסמ .וחצרנ םהירוהש םימותי

 ,המחלמה ינפל ריעה לש םידלי"יתבבו םימותי-יתבב ואצמנש

 םקוה םש .וירָאנאפ בוחרב רבעשל ירבע רפס-תיב ןינבב וצבוק

 טילפ ,ןייטשפא סיאול לש םתלהנהב ,וטיגה לש םידליה-תיב

 ולהנמ ,קו'צנליו הילדגו ךאלוג הזור ר"ד 'בגה ,לממ לבחמ
 םינוש םיליג ינב ויה םידליה .הנבוקב םידליה-תיב לש קיתווה

 ילעבו םלכשב םייוקל ,םילוח םג םהיניב ויה .הנוש ךוניח ילעבו

 ףאו וטיגב םירזפתמ ,םימלענ ויהש םהמ .תוינלוח תויטנ

 היה לולע הז רבד .תובוחרב םיטטושמו ריעה לא םיבנגתמ

 .ולוכ וטיגה לע האוש טימהל
 ךרוצה שגרוה .הפוחד הלאשל ךפה םידליה-תיבב ךוניחה ןינע

 .הלא תורוש בתוכ ןמזוה וז הלועפל .הז דסומב ס"יב םיקהל

 תוכנחמ יתש ופתוש הדובעב .רפסה-תיב חתפנ טסוגואב 25דב

 ודבעש ,הלקוק םירמו ןיקשיו היבצ ,םימותיה-תיבמ רבעשל

 להנמו הרומ ,ןמטלא הנוי-גילז ןכו ,םידליה-תיב ךותב וררוגתהו

 .דאמ םישק ויה ךוניחהו הארוהה יאנת .רפס-יתב לש קיתו

 התיה אלו רצ היה םוקמה ; םיבער ויה ,םירומה ןכו ,םידימלתה

 -ילכו תורבחמ ,םירפס ורסח ; םידליה תא דמלל המיאתמ הניפ

 םישופיח םימיה םתואב ועציב םינמרגה ,תאזל ףסונו ; הביתכ

 .םידוהיה לש םחור תא רתוי דוע ואכידו ,וטיגה יתבב םיירזכא

 .הרידס הרוצ תשבול רפסה-תיבב הדובעה הלחה לכה ףא לע
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 תא וקליח ,תותיכ ועבק ,תינמז םידומיל-תינכת וכרע םירומה

 -ילה לועל רתויו רתוי וסנכנ םידליה םג .תועוצקמהו תועשה

 דסומ לש הרוצ לבקמו ךלוה רפסה-תיבש היה הארנ .םידומ

 .יכוניח

 םג היה ,וטיגה ידוהי לש םינוגכיתהו םיבושיחה לככ םלוא

 "הינש הרודהמ" הליחתה רבמטפס תישארב .העטומ הז ןובשח

 תוחיתמה .חצרו םיינודז תוללעתה ישעמ םיוולמ ,םישופיחה לש

 טלחוה .ס"היב תדובע הקספ אל תאז לכבו ,םויל םוימ הרבג

 .הפי דוד קיתווה הרומה תא --- ףסונ יגוגדפ חוכ ןימזהל וליפא

 ידכ ,הפי לא וכרדב הלא תורוש בתוכ אצי ךאשכ ,ברע תונפל

 הפי םגש העידיה ול הרסמנ הנהו ,רפסה-תיבב הדובעל ונימזהל

 .םוי ותוא לש םיחצרנה ןיב היה

 ולעו תועובש 6 וכשמנש ,תויצקאה לג רבג רבמטפס עצמאב

 .םידליה-תיב לע םג ץקה אב ןכלהמבו ,םידוהי יפלא לש םהייחב

 רוביג"ל םידליה-תיב היה ,רבמטפסב 17-ב ,ןכל םדוק המ-ןמז

 ,וטיגב ינופצה עבורה רקוב תונפל ףקוה םוי ותואב ,"םויה

 "זועו םינמרגה .םידליה-תיב םג ןכש וב ,"ןטקה וטיגה" ארקנש

 םידליה-תיבמ ןכו םיתבה ןמ םידוהיה תא ואיצוה םיאטילה םהיר

 דועב .תילותקה היסנכה לש הכומסה רכיכב םלוכ תא וסניכו

 םינמרגה ומש ,םלרוגל םידרחו רכיכב םידמוע םישנאה יפלא

 םה .רפסמב 30-כ ,םידליה-תיב לש םינטקה םידליה לע םניע

 התיה םמיע דחי .יעישתה-טרופה לא ולבוהו תיאשמ לע ולעוה

 ,הקלחמב תיגרות השמיש הליל ותואבש ,הפי רתסא תוחאה

 תוריפח לש תורוש-תורוש ואר טרופה ךותב .ןטקה הדלי התיאו

 בישוהל תוחאה לע ודקפ םיאטילה .דיס תויבח ןכרואלו תוקומע

 תא תולעהל התווטצנ הלק העש רובעכ .בשעה לע םידליה תא

 וררחוש רכיכב םג .וטיגל ורזחוה םלוכו תיאשמה לע םידליה

 ישנא יפב ןכמ רחאל הנּוכ הז עוריא .םהיתבל ובשו םישנאה

 ."ןויסבגה תייצקא" םשב וטיגה

 םידליה-תיב לש רפסה-תיב ךישמה םיאבה םימיבו תרחמל
 .ותלועפב

 היצקאה םוי אוה ,(בי'שת ירשתב ג''י) רבוטקואב 4-ה ,תבשב
 םידליה לכ ואצוה -- שממ לש היצקא םעפהו -- ןטקה וטיגב
 ,עבורה ןמ םידוהי 400-כ םע דחי ולבוה םה .םידליה-תיבמ
 לא ,םישלח הדובע-תוחוכ רותב םינמרגה ידידלע "ונייומ"ש

 תוכנחמה יתש וולתנ םידליה לא .ורזח אל םשמ ,יעישתה-טרופה

 םידליה-תיבב םנמא וררוגתה ןה .הלקוק םירמו ןיקשיו היבצ

 תורשכומו תוריעצכ .דוצמהו רותיכה תעשב םש ואצמנו
 ראשיהלו "בוטה דצ"'ל רובעל תורשפא ןהל התיה היפכ-תדובעל

 תא שוטנל ןמצעל ושריה אל ןדיקפתל ןתונמאנב ךא ,וטיגב

 .הנורחאה םכרדב םהמע דחי וכלהו -- םידליה

 .וטיגב ןושארה רפסה-תיב םג לסוח םידליה-תיב לוסיח םע

 -עשוהי 'ר םג ,ותיב ינב םע דחי ,חקלנ הז םוי לש היצקאב
 לידגי" םירדחב דמלמ היהש ,לבוקמו םכח"דימלת ,קורב קיזייא

 | .ץיוובויל ידיסח לש רזוחכ עדונו הנבוקב "הרות

 1941 ויתס לש תויצקאב םיוומה

 ראש לככ .םירומב השק ועגפ 1941 ויתסב וטיגב תויצקאה
 ייוניימ" אל םינמרגהש םירומה םתוא דחוימב ועגפנ ,תונברקה
 ירשתב 'ה) רבמטפסב 267-ה לש היצקאב .הדובעל םירשככ םתוא

 ,קהבומ םכח-דימלתו הרומ ,טשקינא קחצי 'ר :וחקלנ (ב'שת

 אטיל תודהי

 תירבעב תפומל ןונגס לעב .הנבוקב םיירבעה םירומה ינושארמ

 הנבוק לבח לש בתכה שמיש םינש ךשמב .ןויצ-יבבוח יליעפמו

 ; "הנבי" תשרב הרומ ,ןירפלה-ץיבלטיג הרש ; תירבעה תונותעב

 ףסוי ; תירבעה תילאירה היסנמיגב קיתו הרומ ,ןיקייל ןמפיל

 רבחמ ,תירבעה היסנמיגב תימורו הקיטמיתמל עודי הרומ ,ןתיול

 ,רַארדיס המלש 'ר ; תימורה הפשה דומילל תירבעב דומיל-ירפס

 הרומ ,ןטק-קב הרש ; םייממע רפס-יתבב תדל הרומ ,םכח דימלת

 ידסייממ ,ץיבלאומש קחצי 'ר ;תירבעה היסנמיגה תוניכמב

 ,"לארשי יריעצ" תיתדה הגלפמה ישארמ ,אטילב "'הנבי" ילהנמו

 -בתכ ךרוע ,רפוסו קימעמ תועד הגוה ,"הנבי" היסנמיג להנמ

 הרומ ,םדוקה לש ותשא ,ץיבלאומש-ץרווש הלא ; "ןמאנה'' תעה

 אטילב "בקעי תונב" תגיהנמ ,תינקסע ,"הנבי" רפס"יתבב

 .ןנואטב תכרועו
 ןטרסמ תמ רבמטפסב 26-ה לש היצקאה ינפל רצק ןמז

 ,רבעשל "הנבי'"' היסנמיג להנמ ,ךנחמו אפור ,גרבצלז לאוי ר"'דה
 -יאנוש ומזי רשא הטיחשה רוסיא דגנ תיאטילב רפס רבחמ

 .לארשי
 (ג''שת ןוושחב 'ז) 1941 רבוטקואב 28-ב הלודגה היצקאב

 ירבעה רפסה-תיבב הרומ ,רלושטלא םהרבא :םירומה וחקלנ
 תובר םינש השמיש רשא ,תנגג ,טשקינא הרופצ ;טוסקלאב
 הקיתו הרומ ,לופנלוג-סלדייא הרש ;םידליה-תיבב תכנחמכ
 םיקיתווה םירומהמ ,יקסנאילבמוד בקעי ;יאשידיא רפס-תיבב
 הקידותמו דומיל ירפס רבחמ ,תירבעה תילאירה היסנמיגב
 הרומ ,הפלוו הינוס ; םינוש םינוטיליפ תונותעב םסריפ .תירבעל
 היסגמיגב הרומ ,יקצרוט .א.י ;יאשידיא ס"יב תלהנמו הקיתו
 הקיתו הרומ ,הפי הנרַאצדרתסא ; "לארשי תדוגא" ןקסעו "הנבי''
 היסנמיגב הרומ ,הפי םייח-יול ריד ; יאשידיא רפס-תיב תלהנמו
 -בעבו שידיאב דומילדירפס רבחמ ,הנבוקב תירבעה תילאירה
 תדל הרומ ,םכח-דימלת ,יקסנאיפול לבייפ-אגרש 'ר ; תיר
 ,תירבעה היסנמיגב קיתו הרומ ,יקסדיל חנ ; םייממע רפס-יתבב
 ,ןיול לאומש רייד ;ירבע ריבחתו קודקדב דומיל ירפס רבחמ
 םיסרוקה להנמו םכילע-םולש ש"יע תיאשידיאה היסנמיגה להנמ
 רבחמ ,אטילב תיאשידיאה העונתה יגיהנממ ,שידיא-ירומל
 ,ץנימ סחנפ 'ר ; םייגולוכיספו םייכוניח םיאשונב םיבר םירמאמ
 לש ןקסע ,"הרות לידגי' לש םירדחב דמלמו םכח דימלת
 להנמ ,סַנִמ םהרבא ;אטילב םידיסחה ילודגמו תידרחה תודהיה
 -בעה תונותעב בתכ םג שמיש ,םיירבע רפס-יתבב קיתו הרומו
 הרומ ,תמלפודמ תיגולוליפ ,יקס'זַאיבנ-ץיבוחיבונ היער ;תיר
 ,ץילרטס םוחנ-םייח 'ר ;םכילע םולש ש"ע תיאשידיאה 'מיגב

 היה "ורדח'ש ,הנבוקב םידמלמה יבושחמ ,גלפומ םכח דימלת
 תרבח" לש יברהו ןשרד ,המחלמה ץורפ דע ריעב םסרופמ
 היסנמיגב תילגנאו תינמרגל הקיתו הרומ ,לשיפ הגרַא ; "ארקמ
 -מיגב תובר םינש הרוה ,יקסבונאכ'צ לארשי ; תירבעה תילאירה

 תלהנמ ,סנייר אנימ ;הנבוקב כ"חאו גרוברויב תירבעה היסנ
 תיאשידיאה העונתה תוליעפמ ,יאשידיא יממע רפס-תיבב הרומו

 ,לטנזור הוח ; היריעב םילעופה תגיצנ המ-ןמז השמיש ,אטילב
 הקיתו הרומ ,ץיבונמפיש הנח ; יאשידיא םידלי-ןג תלהנמו תננג
 .הנבוקב ךכ-רחאו קושיליוודרב יאשידיא רפס-תיבב

 לכ טעמכ .הלודגה היצקאה ירחא וטיגה היה םמושו םתוימ
 םיגיהנמ ופסינ .םישישקה רוד לכ טעמכ םלענ .רדענ ינש םדא

 םרט הנבוקב וטיגה תשרפ ךא .םירומ לש לודג רפסמו םיינחור
 .המתחנ



 הנבוק וטיג

 וטיגב רפס-יתבו תוברת-דושמ

 םייחה ולחה ,תויצקאה לג ךוש םע ,1941 רבמבונ תישארב

 םקוה "טארנטסטלא"ה דיל .םלולסמל ןיפיט-ןיפיט םירזוח וטיגב

 תריכזמ .אריפש ןמחנ-םייח ר"ד לש ותושארב ,תוברת-דרשמ

 ,תררושמו תמלפודמ תיפוסוליפ ,גינס-ץיברוה הנח התיה דרשמה

 ."הנבי" תונבל רפסה-תיבב הרומ

 ותויהב .הז דרשמב ישילש דבוע שמיש הלא תורוש בתוכ

 תימויה הקינורכה תא להנל וילע לטוה םלפודמ ןוירוטסיה

 הכירצ םינבומ םימעטמ .וטיגה לש ןויכראה תא ןגראלו וטיגב

 עיפוה אל ימשרה ןקתב .ידוס ןפואב להנתהל וז הדובע התיה

 :.רחא דיקפתכ םשרנ אלא ,הז דיקפת

 חותפל היה תוברתה-דרשמ לש תונושארה ויתומישממ תחא

 .יטארנטסטלא"ה םג טלחהב םיכסה הז רבדל ,וטיגב רפס-תיב

 וצר םיבר אל םלוא .םירומ שקבל ליחתה אריפש .נ.ח ר''ד

 -ילטניאכ םינמרגה לצא םיעודי תויהלו ,הארוהב התע דובעל

 -תדובעמ םירומה וררחוש אל דוע ותונמתה םע ,הזל ףסונ .םיטנג

 קר תומייקתמ ויה תונושארה תויגוגדפה תויוצעייתהה .היפכה

 רירגסה ימיב .הפועתה-הדשב הדובעהמ םירומה ורזחש רחאל

 םימתכומ םהשכ ,ברעה תועשב תובישיל םיעיפומ ויה ויתסב

 רצק ןמז ךות .םיבערו םיעזוימ ,םיפייע םלוכו ,ץובבו טלמב

 -תיב תא םדקהב חותפל טלחוהו תינמז םידומיל-תינכת העבקנ

 ראותה דבלמ .םיאתמ להנמ אוצמל היה דחוימב השק .רפסה

 ,המיא ליטהל ידכ וב היהש -- וטיגב רפס-תיב להנמ -- ומצע

 םידיקפתהו םילודגה םיצמאמה ירה ,תויצקאה ירחא דימ דוחיבו |

 םיבר וענמ -- להנמה םכש לע םילפונ ויהש םידקתה-ירסח

 לכה ליחתהל היה ךירצ ,ללכב .וז הרשמ םהילע לבקלמ
 הזחא הלחלח .ןמז ותוא לש םימויאה וטיגה יאנתב -- שדחמ

 םימיאה-ישדח רחאל ,םידליה םע השיגפה תארקל םירומב

 .םהילע ורבעש

 אריפש ר"דה טילחה ,הלא תורוש בתוכ לש ותעצה יפל
 להנמ היה ןמטלא .ןמטלא הנוי-גילז תא ס"היב להנמל תונמל

 -טסינימדא הדובעב רשכומ ,םילודג םיירבע רפס-יתבב קיתו

 בורב .םיסומינו ץרמ לעבו תובחרנ תועידי לעב םדאו תיביטר

 תמקה תדובעל ומצע ליטהו ,העצהל םיכסה תויטלחהבו זוע

 .רפסה-תיב

 היהש ,ןטק ןינבב רפסה-תיב חתפנ 1941 רבמצד תישארב

 םישדוחב .הלוגימר בוחרב ,יאטיל יממע רפס-תיב םדוקמ

 בר למע .תושפנ תורשע הז ןינבב ופפוטצה וטיגל םינושארה

 רפסמ היה בר אל .ודועיל ותמאתהו תיבה רודיסב עקשוה

 ,תועומש וחוור וטיגב .םינושארה םימיב ועיפוהש םידימלתה

 רפס-יתב םינמרגה ופיקה ןילופב תורחא םירעבו 'זדולב יכ

 ךא .םירומה םע דחי םידימלתה תא גרוהל ואיצוהו םיידוהי

 ,וטיגה יעוריא לע תטרופמ הקינורכ ,תומישר יתלהינ ןמז ותואב 1

 דע) הפועתה-הדשב הדובעה לע היפרגונומ לש תורבחמ ןכו

 ידידזלע ,יאטיל רמוכ לא ,הריעה רבעוה הז רמוח .(1941 ףוס

 .רמוכה תרידל תונכשב דבעש ,רבעשל ןלבק ,ץיבלדוי קחצי

 אבא 'ר לע הדובעה הלטוה (6.2.42) הגירל יתילגוהש רחאל

 -תאה תידוהיה הרבחה ר"וי רבעשל ,ליכשמו םכח-דימלת ,רשולב

 .א .וטיגה לוסיח דע וז הדובעב ךישמה אוה .אטילב תיפרגונ

 .תוברתל-דרשמה ידבוע ראשכ והומכ ,ררחתשהל הכז אל רשולב

 םויה דע ררבוה אל הקינורכה תומישרו ולוכ ןויכראה לרוג

 .(ןלפק ,י)
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 ויה םירוהה ירהש ,רפסה-תיבב םידימלתה רפסמ לדג הגרדהב
 .לופיטלו החגשהל םיקוקז ויה םידליהו היפכה-תודובעל םיאצוי

 הכונח-תגיגח רפסה-תיבב הכרענ ,רבמצדב 21 ,'א םויב

 דימלתה .ורשו ומלקיד םידליהו ,םירבד ואשנ םירומה .העונצ

 ומחנ ,ומחנ" קרפה תא הרטפה לש ןוגינב ארק ןייטשניו יול

 לקנופרג .ל ."טארנטסטלא"ה ירבח םג הביסמב וחכנ ."ימע

 םולש השעי אוה םימורמב םולש השוע" :םייסו תירבע םאנ
 ...ילארשי לכ לעו ונילע

 םימי םתואב .םידימלתה רפסמ תולעל ףיסוה הכונח ירחא

 םידליה ודמל וב ,רפס-תיב דוע הבישיה יניינבמ דחאב חתפנ

 -תיב לש ולהנמ .הנשיה הקדובאלס לש תובוחרב וררוגתהש

 ."הנבי" תונבל רפס-תיבב רבעשל הרומ ,שריק יבצ היה הז רפס

 התיה הארוהה תפש .תימואל חורב ולהנתה רפסה-יתב ינש

 .תורז תופש ודמיל אל .דבכנ םוקמ ןתינ תירבעל לבא ,שידיא

 ושרד םירוהה .תובר תועש ושדקוה תירבע הירוטסיהלו ך"נתל

 אל .שדוק-ידומילל םירועישה רפסמ תא לידגהל םעפל םעפמ

 יזכרמהו ןושארה רפסה-תיב .וטיגב חורה-בצמ ךכל םרג טעמב
 .רבשמ ינפל רצק ןמז רחאל דמעוה ,הלוגימר 'חרב ,וטיגה לש

 תועש ךות תונפל הדוקפ עתפל האצי 1942.ראוניב 25זב

 םינמרגה לש םקומינ .רפסה-תיב תבויקב םלש עבור רפסמ

 םהל ןיכהל שיו הינמרגמ םידוהי לש טרופסנרט עיגמש ,היה

 אלל וראשנ םידוהי ינומהו ,דואמ רק םוי היה םוי ותוא .םוקמ

 רחא שופיחב םוקמל םוקממ וצצורתה םישנאה .םשארל גג

 היה אל תרחמלו רפסה-תיב "שבכנ" זאו ,הב ןכתשהל הניפ
 .םידומילל םוקמ

 .הנופמה עבורל רוזחל םישרוגמה ושרוה רפסמ םימי רחאל

 לא השעמל ולגוה ,וטיגה לא אובל ודמעש הינמרגמ םידוהיה

 דוע סופת ראשנ רפסה-תיב ןינב ךא .ורונ םשו יעישתה-טרופה

 רחא ןינב שפחל ולחה ןמטלא להנמהו אריפש ר'ד .בר ןמז

 וטרקומד 'חרב םיאתמ תיב אצמנש דע הנהו .רפסה-תיב ליבשב

 רדח ,הלילה תוצחב ,ראוניב 29 ,ישימח םויב :ןוסא עריא

 ,םינמרגה םירטושה דחא לש והבורמ רודכ ןמטלא לש ותרידל

 -- תולילב םתרמשמב םומעיש ךותמ םירוי ויה םכרדכש

 רפסה-תיבל .םהיבא דבא וידלי ינשו ותשאל .ןמטלא תא גרהו

 .רוסמהו ץימאה ולהנמ דבא

 םינייוצמה םירומהמ ,ץיבופוז המלש הנמתנ שדח להנמ רותב

 בוחרב ןינבב רפסה-תיב בוש חתפנ ראורבפ תיצחמב .הנבוקב

 לש ותדקפממ הריזג האצי רצק ןמז רובעכ םלוא .וטרקומד

 ולחה בוש .םהירפס לכ תא רוסמל םידוהיה לעש ,גרבנזור

 הכובמה םג הרבג .תומויאו תונוש תועומשמ תועומש תוחוור

 לש הדובעה ךלהמב תוערפהה וברתנו ,םירוההו םירומה ברקב

 ףא לעו ,התרמוח לכב הריזגה העצוב אל ,השעמל .רפסה-תיב

 -תיבב םידומילה וכשמנ ,םויל םוימ ומרענו וכלהש םיישקה
 .1942 ץיקבו ביבאב םג רפסה

 ןכותבו ,וטיגה לע תושדח תוריזג ואצוה 1942 טסוגוא ףוסב

 םירוה .רקפה וראשנ וטיגב םידליה .רפסה-יתב תא רוגסל הדוקפ

 םישישק רקיעב ,םייטרפ םירומ םהידליל ואצמ םיעצמא-ילעב

 תובוחרב וצצורתה םידליה ראש .היפכה-תדובעמ םירוטפה

 -ובמה םידליה ליבשב אצמנ היעבל יקלח ןורתפ .החגשה אלל
 יעוצקמה רפסה-תיבל םפוריצב -- םירגובמ-םיארנה וא םירג

 רפסה-תיב :יקסיילוא .י לש ורמאמ הז רפסב 'ר) "טרוא"

 תועוצקמו תודהי ידומיל םגו הכאלמ ודמל םה .(יעוצקמה
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 .ושיגה לש ולוסיח דע ,םייללכ

 תא ."םירדח" וב וחתפנ וטיגה םויקל םינושארה םימיב רבכ

 "יחרזמ"ה ישארמו םכח דימלת ,ץיבוחיבונ השמ 'ר םזי םתחיתפ

 םדמלמו הרצה ותרידב םידליה תא ץבקמ היה אוה .אטילב

 ,ןיול דוד 'ר לעפ םירדח דוסייל בחר רתוי הדימ-הנקב .הרות

 היה דוד 'ר .הנבוקב םידבוכמהו םיקיתווה רוביצהדינקסעמ

 יאבג היה םינש ךשמבו ,םכח דימלתו חקיפ םדאכ עודי

 ימיב .םימי וכיראה אל הלא םיצמאמ ךא .הרות-דומלתב

 דחי ,הלא םינייוצמ םיגקסע ינש םג ואצוה הלודגה היצקאה

 ףא לע םלוא .וחצרנ םשו יעישתה-טרופה לא ,םירחא םיפלא םע

 ולהנתהש ,"םירדח" בושו בוש םעפב םעפכ וצצ תואלתה לכ

 .רבעשל הבישי-ינב לש םתרזעב

 יטרפ ,יאשידיא רפס-תיב םג וטיגב לעפ הרצק הפוקת ךשמב

 -בולאומש הינור תננגה תלהנהב םידלייןג ודילו ,הצחמל

 הינאפו לטנזור לאומש םירומ רותב ודבע הז רפס-תיבב .לטנזור

 'בג ךא ,םייאשידיא רפס-יתבמ םיעודי םירומ םהינש ,תפרצ

 להיג 1942/3 םינשב .רצק ןמז רובעכ וטיגב הרטפנ תפרצ
 -ריטנאה יתרתחמה ןוגראה ידיזלע םקוהש ס"יב לטנזור .ש

 תוריעצהו ץיבוחרזא הרומה םג ודמיל הז ס"יבב .יטסישפ

 .רש האלו טלבנרב הינאמ
 ר"ד לש וחצריה םע תיתוברתה תוליעפה התכוה השק הכמ

 ,יעישתה-טרופב חצרנ אוה 1943 רבמצד תישארב .אריפש .נ.ח
 וטיגל .ונבו ותשא ,הנבוק לש חונמה הבר תנמלא ,ומא םע דחי
 לוגד עדמ"-שיא ,תוברתה-תקלחמ לש ץרמנה להנמה דבא
 .ינחור גיהנמו

 תונבוק ,תונבוק

 תניחבב ויה ,תרחא תיתוברת הלועפ לככ ,וטיגב רפסה-יתב

 תדמשה עוציבב בלש םינמרגל ושמיש תואטיגה .ןפוד-אצוי
 םייוניע ,הלפשהל םוקמ -- רתויב בוטה הרקמבו ,םידוהיה

 העפות ,ללכ ךרדב ,ויה תואטיגב תוברת תודסומ .ךרפ-תדובעו
 ינתלב לבא ,תחמשמ העפות וז התיה המצעלשכ ,םנמא .הרזומ
 ,שממ םויה לש -- ןמזה לש תואיצמה םע רשק לכ אללו תיעבט

 םימדה-רטשמב .העש דועב וליפאו ,רחמ יופצה םע תוחפ דועו
 ןודינ לכה .תוברת ינצינ םוש חתפתהל ולכי אל ללותשהש
 .ןודבאל ,הדמשהל

 .הפקיהב תמצמוצמ התיה אל הנבוק וטיגב תיתוברתה הלועפה
 םלוא .רפסה-יתבב ועקשוה רועש-אלל ץרמו שונא-לעדיצמאמ

 םידימלתהו םירומח תא םימדה-לושחנ ףטש רבד לש ומוכיסב

 ןיאו ,היסולכוא יוניפו היצקא לכב ,תימוימויה הדמשהב .דחאכ

 היה בר הלא לכב -- ,"םידליה לש היצקא"ה תא ריכזהל ךרוצ
 .םירומהו םידימלתה ברקב תונברוקה רפסמ

 םיפלא ופסינ ןהבש ,1941 ויתסב תויצקאה רחאל רצק ןמז

 ,םירומ לש בר רפסמ תוברל ,תידוהיה היסולכואה ךותמ םיבר

 ויה םהיניב .הגירל שיא תואמ שמחל בורק לש היילגהה האב

 : רגסהה-תונחמב םתומ תא ואצמ םהמ השולשו םירומ המכ

 -תיב ימזוימ ,"הנבי" היסנמיגב הקיטמיתמל הרומ ,קרמיינ סחנפ

 -מיגב עבטל הרומ ,יקסבלימח רכששי ;וירוממו וטיגב רפסה
 היסנמיגב הרומ ,סיורטשלסנ רגדא ;תירבעה תילאירה היסנ

 .תירבעה

 יפלא וטיגה ךותמ הרקע (26.10.43) הינוטסאל היצקאה
 ךורב-םהרבא : םםירומה םכותבו תונחמב ופסינ םבורש ,םידוהי

 אטיל תודהי

 םסריפ ,םינברה תדוגא ריכזמ ,"הנבי" ס"יבב הרומ ,בילטוג

 ןכו תננג ,יקסבשרו הנא ;ג"בא תמיתחב ,םינוטיליפ םיתעל

 ,ןייטשניו ןועמש ; הנבוקב לגנא-תלהקמ תודסייממ ,העודי תרמז

 תויסנמיגב הרומ ,קוטר'צ-לטייצ םירמ ; םימותיה-תיב להנמ

 השמ ;"הנבי" היסנמיגב הרומ ,ןיול-סאווכ היח ; תוירבעה

 -תיבב הרומ ,חונ ןבואר ;ירבע רפס-תיבב הרומ ,הלעב ,ןיול

 יכדרמ ; םיירבע רפס-יתבב הרומ ,קדנס לאונמע ;ירבע רפס

 "ירפס רבחמ ,תירבעה תילאירה היסנמיגב קיתו הרומ ,יקציסס

 הקיטמיתמל הרומ ,טלבנזור רכששי ;ןובשחל םיירבע דומיל

 היסנמיגב קיתו הרומ ,ןמטחוש הדוהי ;תירבעה היסנמיגב

 .אטילב תינויצהו תירבעה העונתה יליעפמו תירבעה תילאירה

 הגולק הנחמב ופרשנו ורונ ראשהו בערמ תונחמב ותמ םבור

 .הינוטסאמ םינמרגה תגיסנ םע ,1944 רבמטפסב

 תואמ םינמרגה ידי-לע וחצרנ הנבוק וטיג לוסיח תעב
 -לרה היסנמיגב תננג ,סנורא הרש :םירומה םכותבו ,םידוהי

 םייאשידיא רפסדיתבב םירומ ,ללוב לארשיו קחצי םיחאה ;תילא

 ,ללובדדניקסיז לזייר ; תידוהיה תיטסילאיצוסה העונתב םיליעפו

 הרומ ,ןאמייה רזעילא ; םייאשידיא םיינוכית רפס-יתבב הרומ
 רתויב םירשכומהו םיריעצה םירפוסהמ ,תוירבע תויסנמיגב

 הקיטמיתמל הרומ ,קוטר'צ השמ ; שידיאבו תירבעב ,אטילב

 להנמ ,רבעשל ירבע הרומ ,ןילי רזעילא ; תוירבע תויסנמיגב
 םייח לש ויבא ,(ןסיוו ןופ רעבָאהביל) "עדמה יבבוח" תיירפס

 -תכאלמל הרומ ,טקשומ 'בג ;וטיגב םינזיטרפה דקפמ ,ןילי
 -מיגב קיתו הרומ ,טיפק לאומש ; וטיגב "טרוא" ס"יבב תונמא

 ; הקיטמיתמו ןובשחל תירבעב דומיל-ירפס רבחמ ,תירבעה היסנ

 דימלת ,ןזור אגרש 'ר ; תירבעה היסנמיגב הרומ ,לזיק המלש
 ירבע הרומ ,לקוטש שריה ;"הרות דומלת"ב תדל הרומ ,םכח

 ; וטיגב הרומ םג שמיש .הנבוקב תונורחאה םינשבו ,הבלזדופב
 םייממע רפס-יתבב הרומ ,ותשא ,לקוטש-יקסבוחמיש הקבר

 רפסה-תיב תלהנמו הרומ ,יקסרבופלש-ןוזלבייפ הגייפ ; םיירבע

 המולב ; "טרוא'ב הקינכמל ךירדמ ,ןמלפ רסיא ; ןומינפב ירבעה
 תיליעפמו הידסייממ ,הנבוק ירומ ןיב הקיתווהו הנקזה ,ץיבוניבר

 הבר ,ןנחלא קחצי 'ר לש ותדכנ ,תיאשידיאה העונתה לש

 לא המצע הכילשה וטיגה לוסיח ימיב .הנבוק לש םסרופמה
 | .הקומע ראב

 -בולאומש היגור תננגה החצרנ וטיגה לוסיח ינפל רצק ןמז

 תטיש יפל םייגוגדפה םיסרוקה לש תלהנמהו תדסיימה ,לטנזור

 תאצל התסינש תעב ופאטשיגה ידי-לע הספתנ איה .לורק-הד
 .וטיגה ידלי ליבשב אובחמ-תומוקמ שפחל ידכ ,וטיגהמ הבינגב
 ,ייטרוא"ב הכירדמ ,ןמקרב-ןייתשא וטיגהמ החרב םימי םתואב
 .גרוברוי דיל האובחמב החצרנ איה ךא

 לוסיח ירחא ורבעוהש םישנה ברקב םיברה תונברקה ןיב
 ,ןייטשפא הליצ : תורומה םג ויה ,ףוהטוטש זוכירה-הנחמל וטיגה
 הביל ;"הנבי" תונבל ןוכיתה ס"היבב רויצל הרומו תרייצ
 הדירפ ; םייאשידיא רפס-יתבב הקיתו הרומ ,טלַאו-יקסרטט
 : "טרוא" ס"יבבו תירבעה תילאירה היסנמיגב הרומ ,ןמצל-רלפ
 הרש ;"תוברת" רפס-תיבב הרומ ,סילכימ-ץיבומולש םירמ
 -ץיברוה הנח ;םיירבע רפס-יתבב הרומ ,תילגרמ-יקסלישוגרמ
 תוברתה-תקלחמב הריכזמהו ירבע רפס-תיבב הרומ  ,גינס
 רפס-תיב תלהנמ ,הקיתו הרומ ,ראנופ-רקארפ היספ ; וטיגב
 ; דומיל-ירפס תרבחמ ,תיאשידיאה העונתב תוליעפהמ ,יאשידיא



 הנבוק וטיג

 הליעפ ,תירבעה תילאירה היסנמיגב הקיתו הרומ ,אריפש הדירפ

 הרומ ,ץרווש-סַאליִאג רתסא ; תיטיסנויזיבר-תינויצה העונתב
 ."הנבי" היסנמיגב

 ,ואכד תונחמ לא םבורב םירבגה וחלשנ וטיגה לוסיח םע

 תונחמל םהמ קלח רבעוה 1945 ראוניב .גרבסדנל דיל

 .טדאטשנייזרט

 תונחמב ופסינ ,1945 יאמ תישארב רורחשה דע 1944 ילוימ

 : םירומה םג
 ריכזמ ,"הנבי" תונבל רפסה-תיב להנמ ,ץיבוקיציא דוד

 -נייזרטב רטפנ ,ירוביצ ןקסעו אטילב םינברה תדוגא לש ישאר

 להנמ ,ןוסמארב לאכימ ;"טרוא"ב ךירדמ ,םיובלפא ; טדאטש

 -בעה היסנמיגב הרומ ןכ-ירחאו ןלאבריווב תירבעה היסנמיגה

 לארשי ; הרות-דומלתב קיתו הרומ ,ןמקרב יבצ ; הנבוקב תיר

 רפס-יתבב הרומ ,ץיבונפג ךונח ;"הנבי"ב הרומ ,ןוזלטיג

 -מיגב ןכו םיירבע רפס-יתבב קיתו הרומ ,קילג םייח ; םיירבע

 ,םיירבע רפס-יתבב הרמזל קיתו הרומ ,רברג בד ;"הנבי' היסנ

 ;הנבוקב ילרוכה תסנכה-תיבב הלהקמה לש חצנמהו ןיחלמ

 ; םיירבע רפס-יתב להנמו קיתו הרומ ,רפוס ,ןמטנמיד לארשי

 רפסה-תיב להנמ ,םימותיה-תיבב קיתו הרומ ,ץיבופוז המלש
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 להנמ ,ץייט והילא ; טדאטשנייזרטב רורחשל ךומס רטפנ ,וטיגב

 -יתבב רויצל הרומ ,ץישפיל בקעי ;"הנבי" תונבל היסנמיגה

 ,ןייטשדלפ חמצ ר''ד ; אטילב םידוהיה םינמאה יבושחמ ,רפס

 ; אטילב םינויצה יגיהנממו תירבעה תילאירה היסנמיגה להנמ
 -בעה היסנמיגה לש להנמה ןגס ,גולויב ,ןיסיק םהרבא רייד

 זכרמה שאר-בשוי ,עבטל דומיל ירפס רבחמ ,הנבוקב תיר

 יגוגדפה תעה-בתכ לש ךרועהו אטילב םיירבעה םירומה לש

 תויסנמיגב הרומ רבעשל ,ןי'זיר ףסוי ;"ךוניחה ילועשמב"

 ,בוש ריאמ ;אטילב "תוברת" זכרמ לש להנמה ,תוירבע

 וטיגב םיירוביצה םייחב ליעפ ,"יחרזמ" ןקסע ,הבונאיב הרומ
 ,הנבוקב תירבעה היסנמיגב קיתו הרומ ,רדייגש רתלא ; הנבוק
 .תוברת-ןקסע

 אטיל ידוהימ םיפלא ,עודיכ ,וחילצה המחלמה ץורפ םע

 ופסינ המחלמה תונשב םלוא .יסורה לובגל רבעמ לא טלמיהל
 ישאר ךירדמ ,גרבמונ רתלא :םירומה םג הקוצמבו בערב םש

 ; "הנבי" ס"יבב הרומ ,ץיבונתנ-ןובלסבש הליב ; "טרוא"ב קיתו
 ."הנבי" ס"יבב הרומ ,ןובלסבש ןימינב

 לועב ואשנש םירומה לכל ןורכזירנ הז רמאמ אנ אהי
 .האושב ופסינ רשאו אטילב ידוהיה ךוניחה



 יקסבשרו-לגס הינוס

 וט'גב ירבעה רפסה-"תיב ידלי

 רפס-יתב ינש "טארנטסטלא"ה חתפ 1941 רבמבונ שדוחב
 -- ינשהו ,הקיתעה הקדובאלסב דחא :וטיגה ידלי ךוניחל
 .השדחה הקדובאלסב

 ויה םידליה .דאמ םישק ויה רפסה-תיבב הדובעה-יאנת
 תוערואמה בקע םיאכודמו דימת-דחפב םייורש ,םיינבצע
 םהו םחלל םיבער םבור ויה ןושארה ףרוחב .וטיגב םיארונה
 רפסה-תיבב םג .םיירטינס יתלב םייח-יאנתמו רוקמ ולבס
 םיבשוי ויה םירומהו םידליה .הקסה-ירמח רסוחמ זע רוק ררש
 םיטעמ ויה דומילה-ירפס .תופפכו םיליעמ יפוטע תותיכב

 ,וטיגב אצמיי-לב תניחבב ויה ,ןורפע ,טע ,תורבחמ ;דאמ
 .ריעה ןמ ץוחנה לכ תא לבקל לדתשה '"טארנטסטלא"ה לבא

 םרגנש ,הדובעב יגוגדפ ישוק םג היה םיינכטה םיישקה דבלמ
 ,1940--41 םידומילה תנש ךשמב .תופשה לובלב ידי"לע

 -יתב לכ ורגסנ ,תיטייבוסה היסור ןוטלש תחת התיה אטילשכ
 דומילה-תופשש רפס-יתבב זא ורקיב םידליה .םיירבעה רפסה
 רפסה-תיב תחיתפ םעו ,תיאטילו תיסור ,שידיא ויה םהב
 לכ תא דומלל םידליה תא רישכהל וצלאנ שדחמ ירבעה
 םיינכטה םיישקה לכ לע ורבגתה םירומה .תירבעב תועוצקמה
 ןהב ,תותיכ רשע וחתפנ .םתדובעב וחילצהו םייגוגדפהו
 ליגל לעמ םידליה .הרשע-שמח דע שש ליגמ םידלי ודמל
 -תיב דוע חתפנ ןמז ותואב .היפכ-תדובע דובעל וביוח הז
 .וטיגה לש רחא קלחב דחא רפס

 הזב קר אל התיה וטיגה ידליל רפסה-תיב לש ותובישח
 אלא ,םירחא תועוצקמבו תירבעה הפשב תועידי םהל הנקיהש
 רפסה-תיבב .תודליה תשגרה תא םהל ריזחהש הזב דוחיב
 ,םהירוה תוגאד תא ,וטיגה תורצ תא המ-תדימב םידליה וחכש
 .הבוט התיה רפסה-תיבב תעמשמה .םיזילעו םיחמש ויהו
 תא ושיגרה וליאכ ,תוכומנה תותיכה ינב םללכב ,םידליה
 וגהנתהו ,העשה תוניצר תאו םהילע תלטומה הלודגה תוירחאה

 םידימלתה : תידדה הרזעל ןוצרה םג ררועתה םידליב ,ןייוצמ
 בושח היהש המו ,םירועשה תנכהב םישלחל ורזע םיבוטה
 תא וקליח םיעבשה םידליה -- וטיגב ןושארה ףרוחב ,רתוי
 .םיבערה םידליה םע םמחל

 אלו םלוא אל ויה אל .םידלי-תגיגח הכרענ הכונחה גחב
 ונמזוהש םיחרואה .םיקלחל הגיגחה תא וקליח ןכלו ,המב
 ,תונטקה תוגצהה תא וארו הקלחמל הקלחממ וכלה הגיגחל
 .םידליה לש םימולקדהו םירישה ,םידוקירה ,םיקחשמה תא

 זא עיגה רוקה) דאמ רק ףרוח םוי ,1942 ראוניב 27-ב

 םייוסמ עבורב ויחש ,םידוהיה לע םואתפ רזגנ ,(תולעמ 28 דע
 לש רפסה-יתבמ דחא םג היה וב ,השדחה הקדובאלס לש

 תובוחרל רובעלו םהיתוריד תא תועש עברא ךות בוזעל ,וטיגה

 -תיב .םוקמ ספא דע אליממ תואלמ ויהש תוריד לא ,םירחא

 םירופה גח ירחא .םהידומילמ ולטב םידימלתהו רגסנ רפסה
 ,וטיגב עבור ותואב בשייתהל םידוהיל םינמרגה ושריה בוש

 ל"ז המחנ ונתב תמשנל

 .ץרמיהנשמב ולחה םידומילהו רפסהיתיב חתפנ בושו

 םיגוח םימיקמו ריק-ינותע םיאיצומ ויה םירגובמה םידימלתה
 ךוניחח תקלחמ שאר ,אריפש ןמחנ-םייח ר"ד .םינוש םיגוחמ
 -רבח ינפב םעפל םעפמ הצרמ היה ,"טארנטסטלא"ה דילש
 .המב םע םלואב םעפה ,הגיגח הכרענ בוש ץיקב .םירומה
 םידוקיר ,םיקחשמ ,תוגצה ,םימולקד ,הלהקמ תריש ויה תינכתב

 תוררועתהה .םיחרואו םירוה לש לודג להק ףתתשה .ולוס-ירייעו

 ואלימ םיזילע םידלי לש יבבל קוחצו החמשו ליג ; הבר התיה
 וחתפתה ,וטיגה ייח לש םימויאה םיאנתה תורמל .םלואה תא

 דבלמ) הבורמ הדובע תוסומע ויהש ,תוהמאה .הפי םידליה
 ךרפ-תדובעל הריעה תכלל ויה תובייח תונוש תיב-תודובע

 -ונמ תועשמ תושידקמ ויה ,(הפועתה-הדשל וא תשורח-יתבל

 םישובלו םיצוחר ויה םידליהו ,ןהינבב לופיטל תוטעמה ןתח

 םיטשוקמה םידליה ויה תוגיגחה תעשב .םייקנ םידגבו םינבל
 תוירחא תשגרהו תואמצע לש שגר .םייח םיחרפל םימוד
 השגרהה םברקב הרבג ;םידליה בלב וחתפתה םירוהה יפלכ

 רוזעל ןוצרה ררועתהו םירגובמה םע לרוגה תופתוש לש

 רשע תונב תודלי .וטיגב השקה םויקה-תמחלמב ףתתשהלו
 ובשש ,ןהירוהל המח החורא תוניכמו תיבב תולשבמ ויה
 השק הדובע לש םוי ירחא ,התיבה תרחואמ ברע-תעשב קר
 תוחאב וא חאב תולפטמ ,רדחה תא תורדסמ ויה ; תעגיימו
 וטיגב תיב לכ די-לע טעמכ .הניגב תודבוע םגו הריעצה
 הארמל ךתוא הפפא המיענ השגרהו ,תוקרי-תניג התיה
 םיתיעל .תוניגה תא םיקשמו םישכנמה ,םירדועה םידליה
 םירוההש ןוזמה-יכרצמ תריכמב םיקסוע םידליה ויה תובורק
 .תנגוה הרוצב ואלימ הז דיקפת םגו ,ריעה ןמ םיאיבמ ויה

 קוסעל םיחרכומ ויה םידליהש ,תוידדצה תודובעה לכ תורמל

 יקחשמו .םיקחשמלו םירועשה תנכהל ןמז יד ואצמ םה ,ןהב
 יעוריאל םייוקיח -- וטיגל םיינייפוא םה םג ויה םידליה
 ינב םידחא םידלי ,לשמל ,הנה .םירגובמה ייחב םויזםוי
 רטוש קוחרמ האור םהמ דחא ;רצחב םיקחשמ עברא-שולש

 הבה ,םידלי" :דחפב זירכמו וירבח לא רהממ אוהו ,ידוהי
 תודלי -- וא ."הדובעל םירבג םישפחמ ,הרהמב רתתסנ
 הנחו .תוהפא דיקפת תואלממ ןהמ תולודגה ;רצחב תוקחשמ
 םויקל םינושארה תועובשב) הדובעל םישנ תחקל רטוש סנכנ
 הדלי .(הדובעמ תוררחושמ םינטק םידליל תוהמא ויה וטיגה
 תודליה שולש לע העיבצמ ,רטושה לא תרהממ הנטק תחא
 לא ,ילש תוהמאה ןלוכ -- שולשה ולא" :הזירכמו תולודגה
 ןמזב םיקחשמ םידליה ויה רפסה-תיב רצחב ."ןהב עגת
 הדובעה ירחא םירזוחה םידוהי תוצובק םיגיצמו תוקספהה
 רעשה די-לע םהיתוליבח תא םיקדוב םינמרגהו וטיגה לא
 םידלי תצובק הנהו .ריעב ונקש ןוזמה-יכרצמ תא םימירחמו
 ,ינמרג רטוש גיצמ םידליה דחא .הפועתה-הדשב "םידבוע"
 ףדגמו ףרחמו ימוג-יטושב הכמ אוה ;:הדובעה לע חיגשמה



 הנבוק וטיג

 אל םא ,םיפרנ ,םתא םיפרנ ,םירורא םידוהי" :םידבועה תא
 דע ןאכ וראשת ,ברעה דע העובקה הדובעה תא ומייסת
 הנבל תחפטמו ןבל רוניס השובל ,תחא הדלי הנה ."הלילה
 הדלי ידי-לע הוּולמ איה .הינמחר תוחא איה -- השאר לע
 תחא לכ לא תושגינ ןהיתש .תדליימ דיקפת האלממה ,הינש
 תא קיספהל תובייח ןהש ןתוא תוריהזמו וביבסש תודליהמ
 הידוהי לכ לעש םיגמרגה םעטמ הדוקפ האצי יכ ,ןוירהה
 ויה םינטקה םידליה .ןוירהה תא קיספהלו חתניהל הרה
 לע ךא .םהייחב שחרתמה לכ תא ועדיו םירגובמה ןיב דימת
 -תיב ילתכ ןיב םהייחבו םהיקחשמב םידליה ואצמ לכה ףא
 ,ויעגפו וטיגה תואלתמ םהב ןיאש ,שפוח ייח לש ףילחת רפסה
 .ישפנ קופיס הב ואצמו םתדובעב הכרב ואר םירומהו

 ורזג ץיקה ףוסב .רצק ןמז קר הכרא ונתחמש םלוא
 -תיב קר חותפל ושריה םה .רפסה-יתב תריגס לע םינמרגה
 .הכאלמל רפס

 ךוגיחה תלאשל ןורתפ אצמנ רפסה-יתב תריגס ירחא םג
 תונב ,תונטק תוצובק רודיס ידידלע 12 ליג דע םידליה לש

 דומיל-רדחכ .םייטרפ םיתבב םידמול ויהש ,םידלי 58
 לע .הדובעל הכלהש המלש החפשמ הרג וב ,רדח שמיש

 ,חול םוקמב םואלוניל תכיתח םירמסמב םיעבוק ויה ןוראה

 םידומילה ירחא .םידליה ידגבל בלוק םילות ויה תלדה לעו

 ויהו ,הפסה לע תואסכה תאו ןחלושה תא םידימעמ ויה

 .לודג םלואב ןמזל ןמזמ תכרענ התיהש ,הגצהל םיננוכתמ

 הצובקו תכלוה הצובק .תועש יתשכ תדמול התיה הצובק לכ
 ןואשו שער ומיקי אל םידליהש דאמ רהזיהל היה ךירצ .האב

 .ירפסה תיב" תא םבזעב ןכו ,בוחרב

 תאז התיה עודי ןבומבו ,יאשחב התשענ וז תיכוניח הדובע
 הפחיר הבר הנכסו דמלל היה רוסאש ןויכמ ,תרתחמ תלועפ

 םיאשונ ויה םידימלתה .דחאכ םידימלתהו םירומה שאר לע
 תבריקב םינמרג וארנ םימעפל .םהיליעמל תחתמ םהירפס תא
 חורבל םירחממ ויה םידליהו הלהב המק התיה זאו ,םוקמ
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 םידומילה .םידלי 80--50 ודמילש םירומ ויה .תורצחה ךרד
 ןמזמ .םישקה וטיגה ייחב םידליה לש הדיחיה המחנה ויה
 לש לודגה םלואב תוחלצומו תופי םידלי-תוגיגא וכרענ ןמזל
 תוגיגחל .רתנספו הלודג המב וב התיהש ,תידוהיה הרטשמה
 ורביח תוינכתל רמוחה תא .םיחרואו םירוה תואמ םיאב ויה
 .םמצע םירומה בורל

 הגיגחה התיה הז םויב .1944 סראמב 26 דע בצמה ךשמנ ךכ
 םירז ,תושובלת םע הפי םירופ תגיגח -- וטיגב הנורחאה
 ילעב םידלי לש םתופתתשהב ,תולוחמו םיריש ,םיחרפו
 .םהידלימ תחנ וורש םירוה תואמו ,הודחמו ליגמ תוצצונ םייניע
 דע םיכרה םידליה ולזגנ וב ,םויאהו ארונה םויה אב תרחמל

 םינמרגה .ודמשוהו תוללמואה םהיתומא תועורזמ 13--12 ליג
 ושפיח ,.תוילע לע ולע ,תיבל תיבמ תופרוט-תויחכ וצר-וצא

 תא -- םיכרה תונברקה תא ואיצוהו ץע-ירידבו םיפתרמב
 יאולכ לש םדיתע תווקתו םהייח ןושש ,ונידמחמ ונידלי
 וגרה -- םיחצורל דגנתהל םאה התסינש הרקמב .וטיגה
 םיבלכ הב םיסשמ ויהש וא ,םוקמב דחי הדלי תאו התוא
 .הדלי תא הנממ םיפטוח ויה הלהבה עגרבו םילודג

 ,קומע היה עצפה .וטיגה לע ודרי דבכ לבאו קומע ןוגי
 ידכ םילמ ויה אל ;אושנמ לודג רעצהו בלב םסריכ באכה

 תוהמאה לש שואיהו הגאדה לטנ תא תצקמב וליפא לקהל

 ןהל םיפתוש ויהש םירומה םע ןהיתוחישב קרו ,תולוכשה
 .ןבל-תגותמ תצק תוכפוש ויה ,םידליל הבהאב

 תא םג תולעהל ונילע םירקיה ונידלי תא ונריכזהבו
 -ונש בטימ תא ושידקה רשא םיירבעה םירומה לש םרכז
 .אטילב ריעצה ירבעה רודה ךוניחל םנורשכו םחוכ תא ,םהית
 םירפוס ,םינייוצמ םיגוגדפ ,םיבר םימכח"ידימלת ויה םהיניב
 םה םג ודמשוה םבור .תועוצקמה לכב דומיל-ירפס ירפחמו
 םלוכ רכז יהי .זוכירה-תונחמב ותמ וא ררוצה רצה ידיב
 ! חצנל ךורב



 יקסיילוא בקעי

 וטיגב יעוצקמה רפסה-"תיב

 לש ךשמהכ ,הנבוק וטיגב יעוצקמ רפס-תיב תמקה ןויער
 ראוני תישארב דלונ ,הנבוקב "טרוא" יעוצקמה רפסה-תיב
 רשאכ ,"תויצקאה תפוקת" ירחא םיישדוחכ רמולכ ,2
 ייטארנטסטלא"ה רי'וי לא וז העצהב אב הלאה תורושה בתוכ
 .סקלא .א רי'ד ,וטיגה לש

 -רחא ררבתהש יפכ -- "תויצקא"ה וקספ 1941 רבמבונמ

 לש הפוקת הלחה וטיגה יאולכ ליבשבו -- תינמז קר ,ךכ

 הנבוק דיל םיקהל ולחה ינמרגה אבצה תונוטלש .היפכ-תודובע

 -יתב םג .םיבר הדובע-תוחוכל םיקוקז ויהו יקנע הפועת-הדש
 םיאטילה ןכש ,הדובע-חוכב רוסחממ ולבס הנבוקב תשורחה

 ויה היפכה-תודובע יאנת .בער-תרוכשמב םש דובעל וצר אל
 םש .הפועתה-הדשב הדובעה יאנת -- דחוימבו ,דאמ םישק

 ,זוע רוקבו חותפ הדשב הממיב תועש 12 תורמשמב ודבע
 .והשלכ רכש אלל הז לכו

 .וטיגל םיצאנה לש םסחיב המ-יוניש שגרוה 1941 ףוסב

 םידוהיה ידירש תא לצנל םיצור םיצאנהש םינמיסה וברתנ
 ,רוקו בער יאנתב ,תוכרפמ תודובע עוציבל הנבוק וטיגב

 שפוג-תקספה ןיעמ אופיא הלחה .טאל עווגל םהל תתל ךכו
 תחיתפ לע םג דקפ "ראסימוקדטדאטש"ה ."תויצקא"'ה תועווזב

 ידכ ןכו ,אבצה םעטמ תונמזה עוציב םשל וטיגב הכאלמ-יתב

 םהיתוחפשמו יחרזאה ינמרגה ןוטלשה לש םיהובגה םידיקפהש

 דוע םהיניע דגנש ,וטיגב םידוהיה ידירש בלב .םתורישמ ונהיי
 ילואש הוקתה הרבג ,1941 רבוטקואב 287המ לודגה חבטה דמע
 דימ השרפתה שפונ-תקספה לכ .םייחב וראשי םהו סנ שחרתי
 : םהיניעב ויה הלאכ תותוא .ירזכאה רטשמה תלקהל תואכ

 .םידוהי םילעופל הלודגה השירדה א

 ,וטיגב הכאלמ-יתב תמקהל תינכתב םיצאנה תונינעתה .ב
 .ריעב הדובעה-תודאגירב תבחרהו

 .וטיגב םימיוסמ ןוזמ-יכרצמ תקולח לש הלחתה .ג

 וטלקנש תונושה תועידיה תצקמב תועיגרמ ועמשנ ןכ-ומכ

 הגאדה .ריעב הדובעה-תומוקמב םיאטילהו םינמרגה יפמ
 הריזגה התיה םימי םתואב תובבלה תא האלימש רתויב הרומחה
 .הפועתה-הדשב תודובעל םילעופ 5,0007כ םוי ידמ דימעהל

 ויה אל וטיגה ידוהילו ,הקספה אלל זא ךשמנ איפקמ רוק
 יתב לכב .הזכ יפרוח ריוא-גזמל םימיאתמ ףרוח-ידגבו םיילענ

 ביבסמש ץע"רסנ לכו תורדגה לכ .בער-תקוצמ הררש וטיגה
 .תואופקה תומצעה תא תצקמב םמחל ידכ שאב רבכמ הז ולעוה

 ליגב רעונ-ינב 600-כ הנבוק וטיגב ויה םימיה םתואב

 זא וחלשג 12 ינב תורענו םירענ םג .תונבו םינב ,1

 "םיכאלמ"כ םש דובעל וכלה םה .הפועתה-הדשב הדובעל

 .םולשת תרומת ,םירז םישנא םוקמב וא ,הלוח םא וא בא םוקמב
 םינטק םידלי זא םיאור ויה .החפשמה םויקל דליה רזע הזב
 ידירשו םירסנו םישרק ירבש םשפחב ,וטיגה תורצחב םידדוגתמ
 םינורדחה םומיחל הקסה-ירמח התיבה איבהל ידכ ,תורדג

 לפטלו חקפל לועה םג םימעפל לטוה רעונה"ינב לע .םיבולעה

 .הדובעל וכלהש םירוחה םוקמב םיטועפה םהיתויחאבו םהיחאב
 הדובעמ םיטוחס ,םיצוצרו םירובש ויה הנבוק וטיג ידוהי

 יקמע דע םילפשומו םיאכודמ ויה םה .רוקמו בערמ ,השק
 ייטארנטסטלא'ה אלו םירוהה אלש ,יעבט אופיא הז היה .המשנה

 םידליה לרוג לע ןהשלכ תובשחמ תולעהל םחוכב זא היה אל

 .םדיתעו
 וטיגב רעונה ליבשב יעוצקמ רפס-תיב לש ותמקה ןויער

 : םיאבה םיקומינהמ הלאה תורושה בתוכ בלב ררועתה
 ידיל רעונה-ינב תא האיבמ הפועתה-הדשב היפכה-תדובע א

 .תינחורו תינפוג הניחבמ הרומג תונוונתה
 הכאלמה-יתב"ל רעונה-ינב תא לבקל רשפאי עוצקמ דומיל .ב

 ריעב תוקסעומה "תודאגירב"לו וטיגה לש "םילודגה

 .הפועתה-הדשב תינסרהה ךרפה-תדובעמ םאיצוהלו
 לש הריוואל רעונה סנכוי עוצקמ דומיל לש האווסהב | .ג

 ךכ ידי-לע לצנייו תיתוברת תוחתפתהו יגוגדפ חוקיפ

 .הרומג תירסומ תותיחשמ
 םיקוקז ויה וטיגה לש "םילודגה הכאלמה"יתב"ש רחאמ ד

 עייסמ קומינ הזב היה ירה ,בר רפסמב הדובע-תוחוכל
 רפס"תיב חותפל ושריש שוביכה תונוטלש לא היינפל

 ,וטיגב יעוצקמ
 ושריהו "טארנטסטלא"ה לש ותיינפל ונענ תונוטלשה ,ןכאו

 ,תורגסמ : תוקלחמ עברא ובו יעוצקמ רפס"תיב וטיגב חותפל
 .תורענל הריפתו םירענל תורגנו תוחחפ

 : תועינמ המכב ולקתנ תינכתה עוציבל ושגינשמ
 התיח אל תורידב רוסחמהו רוידה יאנתב ברה קחודה לשב

 .ס"היב ליבשב והשלכ הנבמ אוצמל תורשפא לכ

 .םישורדח םירמוחבו הכאלמ-ילכב רומח רוסחמ היה
 ,רותפל לק היה םיכירדמהו םירומה רבח תייעב תא ,ךדיאמ

 ס"יבמ םירומו םיסדנהמ ,םיכירדמ רפסמ וטיגב וראשנ ןכש
 ולגלגתנ 1942 ראוני ףוסב קר .רבעשל יאנבוקה "טרוא"
 ותואב :רפסה-תיבל םיאתמ ןינב גישהל ןתינש ,ךכ םירבדה
 וטיגה חטשמ קלח יוניפ לע "ופאטשיג"ה הדקפ שדוח

 הלא םידוהיש אלא ,הניוומ םישרוגמ םידוהי 3,000 ליבשב

 תמקהל םוקמ יונפה חטשב הנפתנ ךכ .הנבוק וטיגל ועיגה אל

 תובהלתהב ולביק רבעשל "טרוא" ידבוע .יעוצקמה רפסה-תיב
 .יאנבוקה 'טרוא" ס"יב לש ךשמהכ ,ס'היב תמקה ןויער תא
 ,הכאלמ-ילעב לשו "טרוא" יכירדמ לש םירוסמה םהיצמאמב
 וטיגב הכאלמ-ילכ תצק ףוסאל םדיב הלע ,ריעב םדוק ודבעש
 ריעב הדובע-תומוקממ הביחס לש ךרדב -- רקיעבו ,ומצע
 רעש ךרד וריבעהש םיצעה תוליבחב וא םהידגבב החרבהו
 םהל ןוכיסב ,ןבומכ ,םיכורכ ויה הלאכ "םיעצבמ" .וטיגה
 םירמוחו הכאלמ-ילכ לש החרבהה עוציבב .םהיתוחפשמלו

 ,החפשמה ליבשב ןוזמ חירבהל תורשפאה לע רתוול וצלאנ םה
 .םדיצמ לודג ןברק היה הז ףאו

 .םילושכמה לכ תא קלסל וחילצהש דע םישדח 3 ורבע



 הנבוק וטיג

 וחתפנ הליחת .וטיגב יעוצקמה רפסה-תיב חתפנ 1942 סראמב
 .הירגנה םג חספ ירחאו ,הריפתו תוחחפ ,תורגסמל תוקלחמה
 רעונה לש ותנדסו ותיבל הרצק הפוקת ךות ךפה ס"היב
 .וקחישו ורש ,ודמל ,וב ודבע תונבו םינב .הנבוק וטיגב ידוהיה
 -נטסטלא"ה .והובהאו והוצירעה וטיגה יבשות לכש דסומ םק
 רפושו ץפושש ,6 קולבב םלש ןינב ס"היב ליבשב דימעה "טאר
 ,תורגסמ -- ס"היב לש תוקלחמה עברא .שדחה ודיקפתל

 תויגיגחב וחתפנ -- תורענל הריפתו ,םינבל תורגנ ,תוחחפ
 ולבקתנ םינוש תועוצקמל "טרוא"מ םילועמ הארוה-תוחוכו הבר

 יקסבודס לדנמו ץיבוניבר בקעי םיסדנהמה םהב ,הדובעל
 "טרוא" ס"היבמ םלוכ ,םיובלפא קחציו ןמלפ רסיא םיכירדמהו

 ר"ד ,רנטר ןועמש סדנהמה ורוה םיינויע םידומיל .רבעשל
 .יקסיילוא .י םונורגאהו יקסבונכש .ל סדנהמה ,ץיבוניבר .א.י
 .הנבוקב "טרוא" ס"היב תורגוב ושמיש תונבל תוכירדמ רותב

 םידומיל םג ולהנתהו הירפס המקוה יעוצקמה ס"היב דיל
 םיחוכיו וכרענ רעונ יגוחב .רתסב השענ הז לכ .םייטסינאמוה
 ,תרדוקה תואיצמה .תויללכו תוידוהי ,תונוש תויעב לע תוחישו
 רעונל .עגרל ןאכ החכשנ ,וטיגה לע הקיעהש הדמשהה לצב

 םיאנתב ,םויה תועשמ קלח תוחפל ,תולבל תורשפא הנתינ
 .םיישונא

 ךרואל וערתשהש ,םינג וללכנ הנבוק לש וטיגה תולובגב

 יעוצקמה רפסה-תיבל המחלמה ינפל םיכייש ויהו היליו רהנה

 וטיגב יעוצקמה רפסה-תיב תלהנה .םירצוג םידליל ןועמלו

 -ואיתו תישעמ תואלקחל םיסרוק הנגראו תונמדזהה תא הלצינ

 רפסה-תיב לדג רצק ןמז ךות .תורענו םירענ 40 ליבשב תיטר

 לוהינ םע דבב דב .1507ל עיגה וידימלת רפסמו יעוצקמה

 זגרוא .םירגובמל תיעוצקמ הרשכהל תוליעפ םג התיה ס"היב

 דובעל וטיגה יבשותמ תורשע המכל רשפיאש םיאנבל סרוק

 םירוטאלטסניאל ןושאר םוי לש םיסרוק ונגרוא םג ךכ .ןינבב
 .בכרדיאנוכמו

 יניינע לע שדח הנוממ ודיקפתל סנכנ 1942 טסוגואב 26"ב

 הדוקפ "ראסימוק-טדאטש"ה איצוה וימיב .ןפַאק ומשו וטיגה

 רפסה-יתב ,אופיא ,ורגסנ .וטיגב יהשלכ הארוה לע הרסאש
 .יעוצקמה רפסה-תיב תוברל ,וטיגב ומקוהש

 םירוהה תא .ריהב םויב םערכ רעונה לע האב הדוקפה

 -תוגולפל בוש וסינכה רעונה תא .םהידלי לרוגל הדרח הזחא

 וכישמה םיגוחהח ךא ,ורגסנ תואנדסהו וטיגה לש הדובעה

 -תיבל ביבסמ ןגראתה ףא רעונה לש ןיערגו תרתחמב לועפל
 .רוגסה יעוצקמה רפסה

 .בר ןמז ןפאק לש ונוטלש תפוקת הכשמנ אל סנ ךרדב

 לצא לבקל "טארנטסטלא"ה לדתשה הנבוק תא ובזוע ירחא

 רפסה-תיב תא שדחמ חותפל רתיה ,רלימ ,שדחה הנוממה

 רפסה-תיבש ויה "טארנטסטלא"ה לש ויקומינ .יעוצקמה

 דובעל ולכויש ,םיבוט עוצקמ-ילעב ןמאל רשפאמ יעוצקמה
 ןרפסמש ,תוינוריעה-תודאגירבבו וטיגה לש הכאלמה-יתבב
 רבמבונבו רתיהה ןתינ םיבר םיצמאמ ירחא .ןמזה ךשמב לדג

 .ותלועפ תא יעוצקמה רפסה-תיב שדיח 2

 .ס"היב לש הליגר יתלב תוחתפתה הלח 1943 תנש תצורמב
 םייללכה רפסה-יתבש ןוויכמ .350-ל עיגה םידימלתה רפסמ

 תא יעוצקמה רפסה-תיב תלהנה הביחרה ,םירוגס וראשנ
 לש םירומה-רבח ךותב .10 ליגב םידלי םג הלביקו היתולועפ
 םימדוקה רפסה-יתב ירומ רתסהב וללכנ יעוצקמה רפסה-תיִב
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 אופיא ,הנתינ יעוצקמה רפסה-תיב לש הווסמה תחת .ורגסנש
 .יללכ ךוניח םיריעצה םידליל תונקהל תורשפא

 חדחוימ םידומיל-תינכת הגהנוה 13 ליג דע םידליה ליבשב
 .עבט ,שידיא ,תירבע ,ןובשח ודמל םה .םויב תועש עברא תב
 .ס"היב לש תואנדסב תיעוצקמ הדובע םג הז דבלמו ,הירוטסיה

 לש תורשפא הנתינ םינבל .די-תודובעו הריפת ודמל תודליה

 ותוי םירגובמה םידימלתה .תוחחפו תורגנ ,תורגסמ ןיב הריחב

 םידומיל לש תועש 3--2 דבלמ ,םויב תועש 5 דע 4 ודבע

 הדבע תואלקחה תצובק .הקיסיפו היגולונכט ,טוטרש : םיינויע

 םיינויע םירועש םג הלביק הז דבלמו ס"היב דילש םינגב

 ס"חיב לש יגוגדפ להנמ רותב .המדא-תדובעל םירושקה

 'ה ,הנבוקב "טרוא" ס"היב לש רבעשל גוגדפה הנמתנ

 .(בערמ ואכאדב תמ) יקצלרטס

 יישילש רדס" יעוצקמה רפסה-תיבב םייקתה 1943 תספב

 תדחוימ הדגה זא הרבוח .ינויצה רעונה תוצובק ידי-לע ןגרואש

 ואירקה הדגהה תא .תויטילופ תורהצהו תוירוטסיה תונומת הבו

 ולרוג לע םימואנ ואשינ קלחל קלח ןיב .תודיחיבו רוביצב

 .לארשי-ץראב םשגתמו ךלוחה ןוזחה לעו ידוהיה םעה לש

 -תיב יכרצל ןינב דוע דימעה "טארנטסטלא"הש יפ-לע"ףא

 תורענהו םירענה לכל םוקמ יד וב היה אל ,יעוצקמה רפסה

 .םויל םוימ לדג םרפסמו וידימלת ןיב תונמיהל וצרש וטיגה לש
 ןיבו ,ותוחתפתה אישל יעוצקמה רפסה-תיב עיגה 1943 ץיקב

 םייורש ויה וב יגארטה בצמה חכשנש טעמכ ס"היב ילתכ
 .וטיגה ידוהי

 חתופמ יעוצקמה רפסה-תיבב רקיבש רעונה היה ללכ ךרדב

 ירפ ,ליגר יתלב ןפואב םייח-ןויסנב רישע ,תינחור הניחבמ
 .םילושכמה לכ ףא לע םדקתהל ןוצרו תונורשכ לעב ,המיאה ייח

 ולש םייחה-תבהאבו וצרמ ףטשב ,ותוימיטפואב ופחסנ םימעפל
 רעונ םע עגמב ואבש םיכירדמהו םירומה טרפב ,םירגובמה ףא

 תורמל םירוענהו תודליה לש םוסקה המלועל וליאכ ועלקנו ,הז
 .םהילע הפחירש הילכה תנכס

 ,תונמאל הקלחמה יעוצקמה רפסה-תיבב החתפנ 1943 ץיקב
 תונבה ורחבנ וז הקלחמל .טקשומ 'בגה תינמאה לש התלהנהב

 תודלות ,רויצ ,תיטרואיתו תישעמ ,ודמל ןהו רתויב תורשכומה

 המקר) די-תודובע לש ישעמ עוציבו םיעבצה תרות ,תונמאה
 14 ינב םירשכומה םירענה ליבשב רנימס םג חתפנ .(דועו

 -אמוהה יחטשב אריפש .נ.ח טנצודה הצרהו הרוה ובש ,16 דע
 ופתתשהש הלא ויה םירומא תינכתה יפל .עדמהו הקיטסינ

 תריגס ירחא .ס"היבב םינושה םיגוחה יכירדמ תויהל הז רגימסב

 יעוצקמה רפסה-תיב תלהנהל אריפש ר"ד סנכנ יללכה ס"היב

 .םידימלתה ברקב תיתוברתה הלועפל וצרממו ונמזמ שידקהו
 תופתתשהב תוחישו תואצרה ונגרוא יעוצקמה רפסה-תיבב

 .ןיטקיט םייחו אריפש קחצי ,דמלמ םהרבא -- רעונה חוכ-יאב
 .הנבוק וטיג לש תרתחמה חוכ-יאב ויה הלא םיגיצנ השולש

 תב הלהקמ המקוה : םינוויכה לכב הבחרתה ס"היבב תוליעפה

 חצנמהו הרמזל הרומה לש ותלהנהב ,םידימלת 100-מ הלעמל
 םיגצומ ףוסיאל םג ושגינ ןמז ותואב .(ואכאדב תמ) רברג .ב

 תא הגצהל ןיכה הירול ףלוו .הכורעת ליבשב תוקלחמה לכמ

 ועצוב םישדח המכ ירחא ."םילבוקמה" ץרפ .ל.י לש ותריצי

 .ס"היב ילתכ ןיב המייקתה תיגיגחה הגצההו תוינכתה
 ,הירגסמה לש םיגצומ וגצוה ס"היב לש םיינוציחה םירדחב

 תודובע ,תיאלקח תרצות םג וגצוה .הרפתמהו ,הירגנה ,היחחפה
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 הפל הפמ אלמ היה םלואה .תומרגאידו םירויצ ,תויתונמא
 הכורעתה תחיתפ תינכת .וטיגהמ םידוהי םתסו םירוה ,םידימלת
 הניגנ יקרפ המכ ,הלאה תורושה בתוכ לש החיתפ ירבד :הללכ

 לש טלב דוקיר ,("היוללה" ,"ורוע ורוע") הלהקמה לש הרישו

 (לשניו) ןמקא הלופ 'בג לש התלהנהב תורשכומ תודימלת
 תעב ופסינ םהינש) םיריעצ םירנכ ינש לש דיחי-תועפוהו

 ר"ד םאנ ברעה לש ינשהו ןושארה קלחה ןיב .(וטיגה לוסיח
 לש "םילבוקמה" תגצהל התיה הלודג החלצה .אריפש .ג.ח
 הביסמה תא .זיוהנירג רי'דה בהלנ םויס-םואנ אשנ הירחאש ,ץרפ
 ןכו ,וטיגה יבשות ליבשב םימעפ המכ וכרעו ורזח תיגיגחה
 .תועובש המכ המייקתנ הכורעתה .הפועתה-הדש ידבוע ליבשב

 םצעל עגונב תוגיאדמ תועידי עיגהל ולחה 1943 ויתסב

 .ס.ס יניצקו ופאטשיגה לש םיהובג םידיקפ .וטיגה לש ומויק
 "ידי וננתסה םימייוסמ תורוקממ .וטיגב םיפוכת םירוקיב וכרע
 םישק םימיש םינמיס ויה .ס.ס-ה תושרל רובעי וטיגהש תוע
 ,הקג ,שדח דקפמ עיגה 1943 רבמטפסב 8-ב .םיאבו םיברקתמ
 ,הקג .םדוקיפ תחת וטיגה תא ולביק הלאו .ס.ס ישנא תיוולב
 .םידוהיל ותוירזכאב עדונ ובש זוכיר-הנחממ אב ,חצור ינפ לעב
 -ותשו זוכירדהנחמל ךפהיי וטיגהש ,"טארנטסטלא'"יל עידוה אוח
 לע זמר הז דבלמ .םידחא הדובע-תונחמ ןיב וקלוחי ויבש

 ישדח .םיאבה םישדחב לעופל ןאיצוהל ונוצרבש ,תורחא תוריזג
 השריה הקג .וטיגב הדרח ימי ויה 1943 רבוטקוא-רבמטפס

 הדובעה .ותלועפב ךישמהל יעוצקמה רפסה-תיבל םייתניב
 אבש דע ,לדגו ךלה םידימלתה רפסמו וקספנ אל םידומילהו
 2,700 תוירזכאב וטיגה ןמ ואיצוה רשאכ ,1943 רבוטקואב 26-ה
 -תונחמל וריבעה םירגובמה תא .ףטו םישנ ,םירבג -- םידוהי

 םקלחו ,םימויא םויקדיאנת וררש םהבש ,הינוטסאב הדובע
 הדמשהל וחקלנ םינקזהו םינטקה םידליה .םש הפסינ לודגה
 .םידימלת 50-כ רפסה-תיב דביא תאז "היצקא"ב .ץיוושואב

 הדובעל בוש תכלל וטיגה יבשות וצלאנ "היצקא'ה תרחמל
 ירחא ,לחה יעוצקמה רפסה-תיב .תימוי"-םויה הייחמל גואדלו

 בלב הקעומבו םייניעב תועמדב .ותלועפב ,המהדת ימי המכ
 לש םיקירה תומוקמה לע רפסה-תיב ידליו םירומה ולכתסה
 .אתווצב םמיע ובשי דבלב רצק ןמז ינפלש ,םהירבח

 יזכרמ זוכיר-הנחמל תימשר וטיגה ךפה רבמבונב 1"ב
 תוערואמה רחאל םג ארקנ אוה וטיגה ידוהי יפב .(טעצאק)
 .1944 ילויב ולוסיח דע ,"וטיג" םימויאה

 ורבעוה םקלחש ,וטיגה יבשות לוציפ לש הפוקתה הליחתה
 וטיגב םיבשותה רפסמ .הנבוקל ביבסמ הדובע תונחמב תויחל

 ךא ,ךלהו תחפ יעוצקמה רפסה-תיב ידימלת רפסמ םג םהבו
 דצמ םיישונא-לע םיצמאמל תודות וכשמנ םידומילהו הדובעה
 .םיכירדמהו םירומה

 הדובעה-תונחממ תומלש תוחפשמ איצוהל וחילצה םימעפל

 רפסה-תיבב ודמלש םהידלי תוכזב תאזו ,וטיגל םריזחהלו
 ןיעמ ואצמ וב ,ס'היבל תאש-רתיב ורשקתה םידליה .יעוצקמה
 .המויאה תואיצמהמ יעגר עוגרמו טלפמ

 ,1944 תישארב דוחיבו ,1943 תנש לש םינורחאה םישדחב
 וטיגב םירוהה ,יעוצקמה רפסה-תיבב םידימלתה רפסמ תחפ בוש
 ריעב ירצונ רכמ אוצמלו שפחל -- דחא ןויערל םלוכ ושפתנ
 לע העידיה .וטיגהמ ידוהי דלי ותושרל לבקל םיכסיש רפכב וא

 התארה 1943 רבמבונב 5-ב ילוואש וטיגב "םידליה תייצקא"
 םירענה ייוכיס יכ ,ןייוצי .הנבוק וטיגַב םידליל יופצ המ תורורב

 אטיל תודהי

 -ילה ןכש ,תודליה ייוכיסמ םיתוחפ ויה םירצונ לצא אבחתהל

 .םירגובמ םידוהי םירענ םתושרל תחקל ודחפ םיאט
 -קמה רפסה-תיב דוחיבו ,וטיגה עזעדזה 1943 רבמצדב 2"ב

 ישארה ברה ןב ,אריפש ןמחנ-םייח ר"דש העידיה עמשל ,יעוצ
 ,(הנבוק וטיגב רטפנש) אריפש רעבוד-םהרבא 'ר הנבוק לש
 ,תינברה ומא םע דחי "ופאטשיג"ה ידי-לע וטיגה ןמ אצוה
 -- יגארטה םלרוג לע עדונ םימי המכ רובעכ .וגבו ותשא םע

 םישולשה םויב ךרע יעוצקמה רפסה-תיב .9-ה טרופב וחצרנ םה
 םידימלתו םירומ .לוגדה ךנחמה לש ורכזל לבא-ברע םחצריהל

 עתפל הרקענש ,הריהזמה תוישיאה תא בל-ירובש ודיפסה

 | .םכותמ
 םיפוכת םירוקיב הקג ךרע םינושארה ותוריש ישדח ךשמב

 םידימלתה ברקב הדרח ררוע רוקיב לכ .יעוצקמה רפסה-תיבב
 לע יעוצקמה רפסה-תיב תא ןכשל תועצה ועמשוה .םהירוהו
 םשש החנה ךותמ ,וטיגה לש "םילודג הכאלמה-יתב"ב ויתוקלחמ

 -יתבב תופיפצה לשב לבא ,םידימלתה לש ןוחטבה שגר רבגי

 .רבדה עצוב אל הכאלמה
 .םידימלת 440 יעוצקמה רפסה-תיב הנמ 1944 ראורבפב

 ומכ הדובע-יסיטרכ וקלוח םידימלתל .10--9 ליגמ םידלי ולבקתנ

 ךותמ הז לכו ,12 ינבכ ומשרנ םיריעצה םידימלתהו םילעופל
 לע וצחל םירוהה .םידליל "ןוסיח" ןיעמ שמשי רבדהש הילשא

 םשלו ,םיריעצה םהינב תא לבקל יעוצקמה .רפסה-תיב תלהנה
 -ורא םיסנכמו תוהובג םיילענ ,םיהובג םיעבוכ םושיבלה האווסה

 תלהנה לא תונופ ויה תוהמאה .םליג תומד תא תולעהל ידכ ,םיכ

 ! רפסה-תיבל ידלי תא ולבק ,אנ ואר" :םינונחתב רפסה-תיב
 ...י'תדובע סיטרכ ול ונת ,ידלי תא וליצה ,לודג רבכ אוה אלה

 -- 1944 סראמב 28--27 לש "םיארונה םימיה" ועיגה הנהו
 .הנבוק וטיגב םישישקהו םידליה תייצקא העצוב םהב

 ןהמ ,שפנ 1200-כ "ופאטשיג"ה הפסא םימי ינש םתואב

 ורבעוהש ןאל ורבעוה ,אשמ-תונורקל ולטוהש ,םידלי .700דכ

 ,וחצרנו
 ריתסהל םיבר םירוה וחילצה דוע "היצקא"ל ןושארה םויב

 ךשמב םיקהל וקיפסהש ,("תונילמ") םיאובחמב םהידלי תא
 םינמרגה ךא .גג-תוילעבו םיפתרמב ןכו ,םימדוקה םישדחה

 ויהש תומישרל האוושהב םידליה רפסמב "ןוערג"ב וניחבה
 28-ה ,תרחמה םויב םג "היצקא"ה לע ורזח ךכ םושמו םהידיב
 םידייוצמו שושיג-יבלכ תיוולב ואב םה םוי ותואב .סראמב
 דוע ופסא תיבל תיבמ םישופיחב .הצירפ- תוטומו ץפנ-ירמחב

 .םישישקו םידלי 0
 ררבוה םימי 5 רובעכ יעוצקמה רפסה"תיב בוש חתפנשמ

 וראשנש םידליה .םידימלת 54 ס"היבמ ורקענ "היצקא"בש

 לבא ,ופאטשיגה ישנא ידידלע הליחת ופטחנ םה םגש ורפיס

 יעוצקמה רפסה-תיב לש הדובעה-יסיטרכ תא וגיצהש ירחא

 םיבר םירקמבש ,העידיה .ריעצה םהיארמ ףא לע םהמ ופרה
 וחילצהש םירוה העינה ,הילכמ םידלי הדובעה-סיטרכ ליצה

 יעוצקמה רפסה-תיב תלהנה לע ץוחלל םהידלי תא איבחהל
 לע ולביק םדיצמ םירוהה .םיריעצ רתוי דוע םידלי לבקל

 ינמרג םתוא לאשיש העשבש םהידלי תא לגרתלו ךנחל םמצע
 .הנש 13 :דימת ונעי םליג לע

 תא איצוהל םירוהה יצמאמ ורבג "םידליה תייצקא" ירחא
 .הריעה וטיגה ךותמ םילוצינה םידליה תיראש

 לֶלָכוי ס"היבש ץחלה רבג יעוצקמה רפסה-תיב תלהנה דצמ



 הנבוק וטיג

 ודבעש ,םירוהה םג .וטיגה לש "םילודגה הכאלמה-יתב" תרגסמב

 ךותל סנכוי יעוצקמה רפסה-תיבש ושרד ,הכאלמה-יתבב םבורב
 .םהילא םוקמ-תבריקב ואצמיי םידליהש ידכ ,הכאלמה-יתב

 יעוצקמה רפסה-תיבו השירדל התנענ הכאלמה-יתב תלהנה

 ליבשב םיפירצ 2 וצקוה ס"היב ידימלתל .הכאלמה-יתבל רבעוה

 םידימלתה .הריפתה תקלחמל וסנכוה תורענה .הירגנהו הירגסמה

 םיינויעה םידומילה .תורמשמ יתשב םויב תועש 4 ודבע םיריעצה
 לש תונוש תוקלחמ ןיב וקלוח םיבר םידלי .ירמגל וקספוה

 רעש ךרד םידוהי ינומה ורבעשכ ,ברעבו רקובב .הכאלמה-יתב
 רפסה-תיב ידימלת תא םהיניב תוארל היה רשפא ,הכאלמה-יתב

 .םירגובמ םילעופ ומכ ,םינפ ירּומח ודעצש ,יעוצקמה

 תרגסמב ותלועפב יעוצקמה רפסה-תיב לחה 1944 לירפאב
 וטיג היה רבכ 1944 ילויבו וטיגה לש "םילודגה הכאלמה-יתב"

 םיזוחא םידימלתה ויה םירופסה םישדחה ךשמב .לסוחמ הנבוק

 רייסל .ס.ס-הו ופאטשיגה ישנא ובריה עובש לכ .תוומ תמיא
 -למש העשב .םידימלתה תוקלחמ לע וחספ אלו הכאלמה-יתבב

 דימלתה היה םידימלתה תוקלחמל םיברקתמ ויה הלא הלבח-יכא

 וליפא ,םידליה ויה תואה עמשלו הנתומ תוא עימשמ ןרותה

 קופדלו םהיתוזחשמב הקזחב ףשפשל םיליחתמ ,עשת ינב

 םמצע וקיזחה םהו םייניצר דימת ויה םידליה ינפ .םהישיטפב

 ויה ,הכאלמה-יתב תא םיניילתה בוזעב .םירטשוממ םילייח ומכ
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 הזיא ,יקסיילוא רמ ,ןכבו" : הלאשב דימת ילא םינופ םידימלתה

 וריאשי םאה 1 םיצורמ םויה ויה םאה + םהילע הז השע םשור
 ."? ונלש הכאלמה-"יתב תא

 םינטקה םידימלתה תא איבחהל ונצלאנ תובורק םיתיעל

 םידלי וטיגב וראשנ דועש םיחצרמה ןיעמ םילעהל ידכ ,רתויב
 אל הכאלמה-יתב תלהנהל הרוה ומצעב הקג .הלאכ םינטק

 ששחש הארנכ .תונושה תודעווה ינפב םינטקה םידליה תא גיצהל
 "המלש הכאלמ" השע אלש תונעטב ואובי וילע םינוממה יכ
 ."םידליה תייצקא" תעשב

 הביבסב תונחמה לכו הנבוק וטיג לוסיח לחה 1944 ילויב 6דב

 ידימלת תואממ .יעוצקמה רפסה-תיב לע םג ץקה ץיקה זאו

 -תיב .םירשעל בורק קר םייחב ורתונ יעוצקמה רפסה"תיב
 וטיגה רעונ לש ומויק ןעמל וקבאמו וטיגה לש יעוצקמה רפסה

 לש םימיאה תשרפב רתויב םיעזעזמה םיקרפה דחאכ ונייוצי

 תוינויחה לש הלמסכ ושמשי םג םה הז םע .אטיל תודהי ןברוח

 לש וכוניח ןעמל ידוהיה םעה לש ושפנ תוריסמ לשו תידוהיה
 .ריעצה רודה

 ךודכד לש םימיב ,םינומח חצר לש םיארונהו םילפאה םימיב

 םיגדה -- םייחה ןעמל שאונ קבאמו "תיתחת לואש דע" חורה
 רתויב םילענה הייוליגב שפנה-תוריסמ תדימ תא הנבוק וטיג
 .חמואה םויק תויכשמה ןעמל קבאמה --- םידליה תלצהל וקבאמב



|] 

 .ש .ל

 וטיגב הקיסוונ

 ,וטיגב םיעודיה םיאקיסומהמ ,רלקמפוה .מ הנפ 1942 ילויב
 .םידוהי םינגנ לש תרומזת וטיגב םיקהל העצהב "טארנטסטלאייל

 םיגוחבו "טארנטסטלא"ב םירעוס םיחוכיו הררוע העצהה
 ידדצמ יפב ןה לקשמ-ילעב םיקומינ ויה .וטיגב םיירוביצה

 רביד תרומזתה תמקה תוכזב .וידגנתמ יפב ןהו זעונה ןויערה
 חיסהלו םתוא דדועל ,וטיגה יאולכ לש םחור לע רומשל ךרוצה
 םבצמ םג .תוגונה תובשחמה ןמ םתעד תא הקיסומ תועצמאב
 הפיחד שמיש וטיגב םייעוצקמ םינגנ תורשע המכ לש השקה
 םייחב דבכנ קלח הלא םינגנל היה המחלמה ינפל .רבדה עוציבל

 -יבקב ונגינ ןנקיתכ םינשבש םהמ ויה .ריעה לש םיילקיסומה
 קתו ילעב ויה םינגנה לכ .תיאטילה הרפואה לש תרומזתב תוע

 טעמכ .ריעב םינגנה יבוט רותב םיעודי ויה םבורו יעוצקמ
 -ארה םישדוחב ךא ,םהלש הניגנה-ילכ תא וטיגל ואיבה םלוכ

 רבדה עיגי אמש ,דבלב ןומיא םשל וליפא ,ןגנל ודחפ םינוש
 רבד ,"היצנגילטניא ינב" םהב וארי וללהו םינמרגה ינזואל
 קוסעל םינגנה לכ ולדתשה תאז הביסמ .הבר הנכס וב התיהש
 תרטשמב תורישל ולבקתנש םהמ ויה .תורחא תודובעב וטיגב
 םינגנה אעמק וששואתה ייטקשה תפוקת" הלחה רשאכ .וטיגה
 ררבתנ .םרשוכ לע רומשל ידכ ,הניגנב רתסב ןמאתהל וליחתהו
 תמקהל ,הניגנ-ילכ טעמ אל םגו ,ןיוצמ ישונא רמוח וטיגב שיש

 .המשל היואר תרומזת

 דצמ תרומזתה תמקה ןויערל תצרמנ תודגנתה התיה ךדיאמ
 תמקהב יכ ,הבר תורירמב ונעטש ,וטיגב רוביצדישנא רפסמ

 רוסאו ,םישודקה רכז לוליח םושמ היהי וטיגב המויקו תרומזת
 ואציי יכ ומייאש םג ויה .םהיתורבק לע םיטרצנוק ךורעל

 הז לע .חוכב וליפא הניגנל ועירפיו םיטרצנוקה דגנ הנגפהב
 תתל רשפא הקיסומבש ,וטיגב םיטרצנוק תכירע יבייחמ ובישה

 באכו לבא לש שגרל םג אלא ,החמש לש שגרל קר אל יוטיב
 םידגנתמה םג ףוס ףוס וענכוש תושק תויוטבלתה ירחא .ישפנ
 .תילילשה םתדמע תא ושטנ טא-טאו

 תא םיקהל "טארנטסטלא"ב טלחוה ןינעב בקונ ןויד ירחא

 םיישק לע רבגתהל היה ךירצ הז רבד עצבל ידכ .תרומזתה
 לש םנקנק לע הבר תוריהזב תוהתל ךירצ היה לכ םדוק .םיבר
 .תאזכ "תידוהי הפצוח" יפלכ םתדמע אהת המ תעדלו םינמרגה

 -טדאטש"ה םע ריהז עגמ ירחאו "טקש"ה תפוקתב הז היה
 םדיצמ ןיאש ררבתה ,ופאטשיגה םע ןכו ,ינמרגה "טאירסימוק
 .וטיגב תרומזת תמקהל תודגנתה

 -רופמה הבישיה ןינב קר ןובשחב אב םיטרצנוקל םלוא רותב

 םיבלכ ירגפל םוקמ םינמרגל שמיש רשא ,הקדובאלסב תמס

 ןיקתהל ועייס "םינטקה הכאלמה-יתב"ו וטיגה תרטשמ ,וגרהנש
 םגה ."הגטק הינומרהליפ" תרוצ לביק טאל טאלו םלואה תא
 תרומזתה הבשחנ ,הרטשמב ותריש אל תרומזתה ירבח בורש
 .הרטשמה לש תרומזתל וטיגה לש היצרטסינימדאה תניחבמ

 םשור ריאשה אוהו 1942 טסוגואב ךרענ ןושארה טרצנוקה

 םימדה-טויס לחהש רחאל הנש הז היה .ויעמוש לכ לע םוצע

 .תרומזתה לש םינושארה םילילצה ועמשנ ךא .אטיל ידוהי לש
 - יכבב םלוכ וצרפ דימו ,בלה תא םיערוקה ""ירדנ לכ" ילילצ
 .החנצו הפלעתה תחא השא .םיניזאמה םג וכבו םינגנה וכב
 הכלהש ידוהי אפורל האושנ ,הירצונ הינמרג אקוד וז התיה
 .ריעב ראשיהל הלוכי התיה יכ םא ,וטיגל וירחא

 יתוברת םרוגל התיהו הפי תרומזתה החתפתה ןמזה ךשמב
 םירמז 5-ו םינגנ 35 הב ופתתשה .וטיגה ייחב בושח יתונמאו
 ןושאר-רנכ .רלקמפוה .מ הסונמה חצנמהו רנכה לש וחוצינב
 -יציה לש ילקיסומה דוביעה .לפּוטס .א רנכה היה תרומזתה לש

 תוריציה לשו ,דייה .פו רלקמפוה ידי-לע השענ תוירבעה תור
 תועיבקב וכרענ םיטרצנוקה .אדיורב .ס ידי-לע -- תידיאב
 .תונוש תויונמדזהב םיטרצנוק וכרענ ךכל ףסונ .עובשב םיימעפ
 ןייצל שי דחוימב .םיניזאמ לש בר להק וכשמ םיטרצנוקה לכ

 לש םרכזל (1943) ג"שת זומת 'כז-ב ךרענש טרצנוקה תא
 וטיגה לש ''טוקריסק''ה תריזג עוציב ירחא .קילאיב ,נ.חדו לצרה
 וכרענ ןכ .הדובעה-תונחמב םג םיטרצנוק תרומזתה הכרע
 םיטרצנוקה-תינכת .הכונחבו םירופב ,םידליל םידחוימ םיטרצנוק
 רקיעב הללכ איה .תיניצר הקיסוממ קר דימת תבכרומ התיה
 ,יולה ,רברג ,ןמלא ,לגנא ,ןורחא : םידוהי םיניחלמ לש תוריצי
 ,יקסרימוטייז ,ןילטייצ ,טסילבמיצ ,טילש ,יקסבוזורג ,יקסבודנבל

 לשמ תויסאלק תוריצי ונגונ ןכדומכ .ןוסלדנמ ,רבריאמ ,ןיסנג
 .דאמ ההובג תילקיסומ המרב היה עוציבה .,םיניחלמה ילודג

 תא אל יכ םא ,וטיגה יבשות תא םיריבעמ ויה הקיסומה ילילצ
 םהייוניע תא רצק ןמזל םהמ םיחיכשמ ,רחא םלועל ,םלוכ
 .םיישפנ תוחוכ םהל םיפיסומו םהיתולבסו

 םימעפל םיאב ויה ,וטיגה תדקפימ ישנאמ רקיעב ,םינמרג םג
 ,וטיגה לש ןורחאה דקפמה ימיב .תרומזתה לש םיטרצנוקל
 ליבשב םירוגס םיטרצנוק המכ ,ותדוקפ יפל ,ךורעל וצלאנ ,הקג
 .ס.סדה ישנא

 תופוכת לבא ,ידמל בוט היה תרומזתל וטיגה יאולכ סחי
 ,י'תולעי"ה רקיעב םינהנ םיטרצנוקה ןמ יכ ,תונעט םג ועמשוה
 .וטיגב "םיריבג"הו םיפיקתה רמולכ

 חצנמה ידי-לע הנגרואש ,תונילודנמ-תרומזת םג הלעפ וטיגב

 וז תרומזת םג ."םילודגה הכאלמה-יתב" ידבועמ ןייטשרוב .א

 וטיגה ייחב המושיר יכ םא ,תיניצר תילקיסומ הדובעב הקסע
 המ-ןמז הלעפ ןכ .הנושארה תרומזתה לש הזמ הברהב ןטק היה
 .יעוצקמה רפסה-תיבמ םידלי ופתתשה הב ,םידלי-תלהקמ וטיגב

 ןתנ םירשכומה םידליל .רברג בד להינ תילקווה הדובעה תא

 .דוקיר-ירועש םהל הנתנ רגירק-לצנא ינ'ג .הניגנ-ירועש לפוטס

 רשא ,תרומזתה ירבחמ הלא .ופסינ תרומזתה ירמזו ינגנ בור
 ,ואכאד די-לעש זוכירה-תונחמל וטיגה ידירש םע ולגלגתנ
 ליבשב םיטרצנוק הכרע ןמזל ןמזמש תרומזת םש םג ומיקה
 רורחשה ירחא .תונחמה ירוצע ליבשבו תונחמה תדקפימ ישנא
 םיטרצנוק המייקו הינמרג לש יאקירמאה רוזיאב תרומזתה הלעפ

 ,הטילפה תיראש ידוהי ליבשב



 ןוסרפ ןנחלא ברה

 וטע'גב תדה"ייח

 הינואגב ידוהיה םלועב תמסרופמ התיהש ,הנבוק תליהק

 ,םייגרטה םימיב םג ,תינחור הניחבמ ,תח אלל הראשנ ,היתובישיו

 .הדמשהה ףס לע הדמעב

 ישעמ לש לג רבע 1941 ינוי לש םינורחאה םימיה תרשעב

 ויה וללה םימיב .אטילב ידוהיה ץוביקה שאר לע דושו חצר

 תעשב .םינושארה תונברקה ןיב תובישיה ידימלתו הרותה ילודג

 ,ינויב 26 ,'ה םויל רוא ,הנבוק ידוהי לע תונושארה תוערפה

 שארו ,יקסבוסוא ןמלז 'ר ,ימוקמה ברה הקדובאלסב ופסינ

 הברה םג ופסינ הליל ותוא .ץיברוה לבייפ-אגרש ברה הבישיה

 .הבישי ירוחב

 -סיביטקאה ידי-לע ועצובש םינושארה םיינומהה םירצעמב

 ,ןמרסו ןנחלא יבר ,םסרופמה ןואגה םירוצעה ןיב ויה םיט

 אבוה םירחא םירוצע יפלא םע דחי .ץיבונרבב הבישיה שאר
 .וחצרנו תוירזכאב ונוע םש ,"יעיבשה טרופה" לא ןואגה

 רוקמל אטיל ידוהי לש קומעה רשקה הלגתה וללה םימיב

 תויהלו םיערופה ידיל לופיל הנכסה הפקשנשכ םג .תודהיה

 ידוהי וענמנ אל ,תוומ היה ושוריפש ,טרופל םירבעומ

 ע"שבר ינפל םחיש תא םש ךופשל ,שרדמה-תיבל אובל הנבוק

 בוחרב שדחה שרדמה-תיב .השודקה הרותב המחנ אוצמלו

 ,םינשב תורשע ךשמ םייתדה הנבוק ידוהיל זכרמ היהש ,ןטשריב

 .ריעב םתבשל ןורחאה םויה דע הזכ ראשנ

 םג וכשמנ ודיזלעש "ךלביטש"בו שרדמה-תיבב םיניינמה

 ןיליפתו תילטב שרדמה-תיבמ חקליהל הנכס התיה היופצשכ

 תליפת ירחא ,רקוב ידמ .םעפ אל הרקש יפכ ,הליפתה תעשב

 דוד 'ר ברה םע רוביצב תוינשמ קרפ להקה דמל ,תירחש
 יקסבולב'זרו

 םיאולכ הנבוק ידוהי לכ רבכ ויה 1941 טסוגואב 15-ב לחה

 וטיגה תא םינמרגה ומיקה סיעכהל ומכ .הקדובאלסב וטיגב

 60 ךשמ הלוגה ינפ לע תודהיה רוא הגנ ונממ רשא םוקמב

 הצר .ידוהיה םלועה לכל םיינחור םיגיהנמ ואצי םשמו הנש

 םלוסיח ךרדב הנורחאה םתנחת שמשת הקדובאלסש לרוגה

 אטיל ידוהי ןיב רשקה קספנ אל הקדובאלס התואבו ,יסיפה

 .ןורחאה םעגר דע הרותהו

 .שרדמ-יתב הברה ויה ,רסומהו הרותה זכרמ ,הקדובאלסב

 ,וטיגה תמקה םע ,םהמ םיבר וכפה תורידב רוסחמה לשב

 דוע םידוהיה ורג וב ,וטיגה לש דחא עבורב םירוגמ תונועמל
 וראשנ .("ןושארה עבורה" ארקנ אוה וטיגב) המחלמה ינפל

 וראווד 'חרב "תמה תיוולה" תסנכה-תיב הליפת יכרצל אופיא

 ויה תבשב .תובישיה 'חרב "השמ להוא" תבישיב תחא המוקו

 םסרופמ רסומ-לעב ,יקסנזדורג םהרבא 'ר ברה לצא ןינמ םיכרוע

 -אלסב לארשי-תסנכ תבישי לש ינחורה הלהנמו ידוהיה םלועב

 הרומהו ךנחמה יקסנודורג ברה ראשנ ןורחאה ומוי דע .הקדוב
 רסומ-ירבד עימשמ היה ,הבישיל וכרדב ,תבש ידמ  .לודגה
 לש ומויק ימי לכ .םייחל ךרד הבישיה-ינבל הרוהו םיקומע
 .הרותה ינב לע םהרבא 'ר לש הלודגה ותעפשה השגרוה וטיגה

 הכאלמה-יתבב םהרבא 'ר אצמנ ,1944 ילויב ,וטיגה יוניפ תעשב

 םירטושה וליג (ילויב 11 ,'ג םוי) יוניפל יעיברה םויב .וטיגה לש

 '\ תא ,וטיגה לוסיחל דחוימב ואבוהש ,םינמרגה םייאבצה

 אוה ,ירזכא ןפואב וב עגפ דחא ינמרג .הכאלמה-תיבב םהרבא

 ,וטיגב םילוחה-תיבל והוריבעה דימ .םישק םירוסי ךותמ ףלעתה

 12 ,'ד םוי) תרחמל .וקספ אל ויבאכ לבא ,תוקירז לביק םש

 םילוחה-תיבב שא םינמרגה וחלש (ד"שת זומת א"כ ,ילויב

 םישודקה לכ םע דחי .תובהלב הלע וילוח לכ לע דסומהו

 .םהרבא 'ר לש הלודגה ותמשנ םג המימשה התלע םירוהטהו

 לכ ; המוצע התיה וטיגב יקסנזדורג םהרבא 'ר לש ותעפשה

 לועב תאשל בייחו הבישיל ךייש ומצע האר וידימלתמ דחא

 ,וטיגה לש םינושארה םימיב .הידימלת לע הליטמ הבישיהש

 טיצמאתמ םישנא ויה ,תילאטוט הדובע-תבוח הגהנוה םרטב דוע

 תופיפצה .בערה תא ךכשל ןוזמ-יכרצמ איבהל ידכ הריעה תאצל

 הז ופדיג ,וקחדנ םישנא ;דאמ הלודג התיה וטיגה ירעש דיל

 תא וככישו ארמגה דיל הבישיה-ינב ובשי ןמז ותוא .הז תא

 הדמתהב ונייטצה הבישיה-ינב .לופלפו הרות-ישודיחב םנובער

 ,וטיגל ןושארה םויהמ ,וליג םדומילב .הרות דומילב תיאליע

 תא תימהל םיצאנה לש תירזכאה םתמיזמל תינחור תודגנתה
 | .תידוהיה המשנהו ףוגה

 הפועתה-הדש ןינבל הדובע-תוחוכ קפסל וטיגה ץלאנ רשאכ

 הבישיה-ינב לע היה ,"תוינוריעה תודאגירב"ל ןכו הנבוקב

 לע םתוא הוויל םישודקה םירפסה חור לבא ,ארמגהמ דרפיהל
 תאצ ינפל ,עמש תויורכ ויה וינזאש ימ לכ ,לעשו דעצ לכ

 הרותה לוק תא ,בקעי לוק תא ,ןבושבו הדובעל "תודאגירב"ה

 םיטעמ אל .יונפ עגר לכב ארמג םידמולה ,הבישיה-ינב לש

 םמיע ותוא םיחקול ,רפס םיריתסמ ויהש תובישיה-ינב ויה

 תחדינ הניפ וזיאב םיאבחנ ויה רשוכ-תעש לכבו ,הדובעל

 ףרוחה ימיב .הרותב םיקמעתמ ויהו ,םרושת אל םירמושה-ןיעש

 ריאה םרטב דוע הדובעל תואצוי "תודאגירב"ה ויה םירצקה

 ידכ ,הנושארה הקספהב םישמתשמ ויה הבישיה-ינב .םויה
 .ללפתהלו ןיליפת חינהל

 תסנכה-תיב .הדובעה רחאל ,ברעב היה הרותה דומיל רקיע

 הדובעה ןמ םבוש םע .הרות לש הינסכא ךפה "תמה תיוולה"

 רעשמ הנושארה םכרד התיה ,םיעגיו םישולח ,םיאופק ,םיבער

 ; הרובחב ודמל ןאכ ."תמהח תיוולה" תסנכה-תיב לא וטיגה
 ,םלבס לכ תא חיכשהש דומלתה םי לע ורעתסה תובהלתהב
 דומיל תעשב תינתשמ התיה םהינפ-תעבה .םתקוצמו םהירוסי

 ןודבאה ףס לע םיאצמנ הלא םישנאש היה רכינ אל .הרותה

 ול ןמדזנש ידוהי לכ לש ונורכזב ראשיי ג"שת ץיק .דמשההו

 הבישיהדינב .ברעב 9-ל 5 תועשה ןיב תסנכה-תיב דיל רובעל

 יתבר-הבישיב ויה וליאכו תורוכב-תכסמ הרובחב זא ודמל
 .םנקיתכ םימיב

 הליל ותוא .י"שת תועובש לש ןושארה הלילה היה םשור-בר

 .םיבוטה םימיב ומכ הרותה תאירקב תולבל הבישיה-ינב וטילחה

₪ 
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 ןמ םיאצוי הדמתהו דומיל ךותמ כ"היבב םהילע רבע הלילה
 -ליל .השקה הדובעהמ ץוצרו ףייע אוהש חכש דחא לכ .ללכה

 החקפ וז תימצע הברקה .וטיגה לכב קזח דה אצמ הז תועובש
 יושע חוכו תידוהי הרובגל יוטיב שממ לעופב וארש ,םיבר יניע

 רמאמ קדצ המ דע שוחב ואר םישנא .לארשי לש תח אלל

 רבשיי אלש ידוהי לע תרמושה המוח ,"הרות וז -- המוח" : ל''זח

 .ןמזה יעגפ ידי-לע

 םע םילשהל ולכי אלש םידוהי םג ויה הבישיה"ינב ןיב

 .קספה אלל ודמלו ורתתסה םה .םויה לכ ךשמ הרות לוטיב
 -ינב ,םישופיחו תרוקיב תעשב ,וטיגה תרטשמ התליג םעפ אל

 ןבואר .ארמג לש היגוסב םיעוקש וא ,ןיליפתב םידמוע הבישי

 השולשמ הלעמל רתתסה ,ןילופמ טילפ ,הבישי-ןב ,רגיצנד

 דומיל .הלילו םוי םש דמלו הבְרח גג-תיילעב ףרוחב םישדח

 ףרוח לכ רתתסה יקסנילרוא לבייל .רוקהמ וילע ןגה הרותה

 לש הדובעה-דרשממ תילגרמ .פ .םיחבז-תכסמ דמלו ד"שת
 -תודובעמ םיטמתשמה לכ תא תולגל היה ודיקפתמש ,וטיגה

 ריוואכ ,םייח תלאש וזש ועדיב ,קתשו ךכ לע עדי ,היפכה

 .רוחבה ליבשב המישנל

 הלא .למממ "שלושמה טּוחה" הכז תדחוימ בל-תבושתל
 ,הפי קחצי"םייח ;ןמיז לאימחר :םיבבלנ םירוחב השולש ויה

 והילא 'ר לש וגב ,אריפש השמו ; הפי יכדרמ-קחצי 'ר לש ונב

 ורבחל םדא ןיב ןהו םוקמל םדא ןיב ןה םתוגהנתה .אריפש

 ,רועש ןיאל ויה תלוזל וליגש םתונמאנו םתוריסמ .תפומל התיה

 לצינ "שלושמה טוחה" .שפנבו בלב הרותל םירושק םה ויחו

 יוליעה .רסומבו הרותב םדקתהל תורשפא לכו תונמדזה לכ

 םתא להנל גהונ היה ,יקסנמרגופ יכדרמ-םהרבא 'ר ,גירוואטמ
 ,יקשינלקפ דוד רוחבה וטיגב הכז בר דובכל .רסומב תוחיש

 דומילב דימת ויה ויתובשחמ לכש ,ללכה ןמ אצוי דימתמ

 .הרותה
 .תורוד ךשמ אטילב לשוחש ,הבישיה חור וטיגב לעפ ךכו

 -תיבב היה םתנשמ תא וקיספה אלש תובישיה"ינב דבלמ
 ברה םהיניבו ,הרות-ינב לש "ארמג ףד" "תמה תיוולה" תסנכה

 'רו רטלרביג רתלא 'ר ,טומרפ ןמלז 'ר ,יקסני'זוא ןימינב 'ר

 היה ,אטוראקש השמ 'ר ,הקדובאלס לש הבר .ץיברוג ןרהא
 יבקעי ןיע" דמלמ היה בירעמ ינפל .כ"היבב םירועש ינש דיגמ

 ברה היה ;,החנמ תליפת רחאל ,תבשב .ארמג ףד בירעמ רחאלו

 תויעב תא ריבסמו אמויד יניינעמ כ"היבב שרוד אטוראקש

 .עובשה תרדס יפל םויה

 ,טוסקלא לש הברו יקסני'זוא ןימינבו אטוראקש השמ םינברה

 -תיבב .וטיגה לוסיח תעב 'ב קולבב אובחמב ופסינ ,ןמלרפ ברה
 הבישיה-ןב תלהנהב רדח םייק היה "תמה תיוולה" תסנכה

 םייקל ודואמ לכב לדתשה יקסנזדורג םהרבא 'ר .לשילקמ םהרבא

 םקלחמו תוירכוס הנוק היה וסיכמ .םידליה תא דמללו רדחה תא

 .תוכרבה תא םתוא דמלמ היה םש ,רדחל ואוביש ידכ םידליה ןיב

 תרבח 1943 ףוס דע המייקתה וטיגה לש "ןושארה עבור"ב

 שריה ברה לש ותיבב האצמנ הרבחה ."םירוחב תראפת"

 ברה היה הרבחה לש ןושארה הבר .הבוקניל 'חרב יקסנאיפול
 זאמו (28.10.41) "הלודגה היצקא"ב גרוהל אצוהש ,טדנב השמ

 קוראמ 'ר .קוראמ לאומש ברה הרבחה שארב דמע הלוסיח דעו
 תבש ידמ .םש דמלל הרבחה ןועמל הדובעהמ רשי ךלוה היה

 ברה וא קוראמ ברה עובשה תשרפב םש םישרוד ויה ותבשב

 ,ירשא םירפא

 אט'ל תודה*ל

 םירוחב תראפת" תרבח ודסי ירשא ברה םע דחי לגס ןועמש

 תראפת'  תדובעל ורזע תובר .םכירדמ היה ירשא ברהו "ריעצה

 .בולאבא םיחאה "םירוחב

 הליפתל םלוא "םירוחב תראפת" תרבח הניקתה 1943 ץיקב

 תיגיגח המייקתה ג"ישת באב ו"טב .וילקוק בוחרב דומילו

 ועיפוה הגיגחב .הרותה דובכל הנגפה הכפהש ,תיבה-תכונח

 לרב 'ר .םואנב הביסמה תא חתפ קוראמ לאומש 'ר .וטיגה "ינפ"

 ףוטע אוהשכ הזוזמה תא עבק ,הרבחה לש דובכה ר"וי ,ןמדירפ
 "טארנטסטלא"'ה ריכזמו ,ירשא םירפא 'ר םג םירבד ואשנ .תילט

 רבדמה רוד רמגנ הז םויבש ריכזה אטוראקש 'ר .בולוג םהרבא
 שמשי הז םוי םג .לארשי-ץראל הילעל ןנוכתהל ולחה םידוהיהו

 ואשנ ןכ .לבסהו תורצהמ הלואגל םישדח םייחל ,הנפימל ןמיס

 הליל תעש דע .וטיגב רוביצ-ישנא ,םירחא םישנא םירבד

 -שמל בר ינחור גנוע המרגש תיבה-תכונח הכשמנ תרחואמ

 הבריקו וטיגב הוקתו םייח רוקמ השמיש וז הגיגח .םיפתת

 .הרותל םיבר

 "יחרזמ" תורדתסה םעטמ לעפ וטיגה לש "ןושארה עבור"ב

 לש תורבחה תא םידמלמ ויה תבש לכ ."בקעי תיב" דסומ םג

 דוד 'ר היה ברה .ך"נתב קרפו ךורע-ןחלוש רוצק "בקעי-תיב"
 .(1944 ףרוחב וטיגב רטפנ) ןיול

 .תיתד הלועפ הלהנתה וטיגה לש ישילשהו ינשה עבורב םג

 םש ויה אל ךכ םושמו ,םידוהי ןכל םדוק וררוגתה אל הז רוזיאב
 ןיינמ ."םיניינמ" םש וחתפנ וטיגה תמקה םע ךא .שרדמדיתב

 יבא ,ץיבונפג לכימ-השמ טייחה לצא ,7 וינטיו 'חרב היה לודג

 םייקתה הז ןיינמ .ץיבונפג יכדרמ ,הנליווב יטייבוסה רוגיטקה

 ויה בירעמל החנמ ןיב .וטיגה לש ןורחאה דעו ןושארה ומוימ

 .יקסבולב'זרו ברה לש ותלהנהב רדח םש היה םויב .םש םידמול

 לש ןיינמ הז היה .ןמסוז לבייפ ברה דיסחה לצא היה ינש ןיינמ

 םש םידמול ויה תבש תלבק ינפל ישיש םויב .וטיגב ד"בח ישנא

 .תודיסח םירמואו תודועס שולש םיכרוע ויה תבשב .אינת

 .רפש םייח ידי-לע רדוסש ,31 ויגראמ 'חרב םג היה ןיינמ

 ,ץנאשמ ברה ,רלקומש בקעי-לאומש 'ר ברה גהונ היה הז ןייגמב

 לצא 'ב קולבב היה ףסונ ןיינמ .החנמ ירחא תבשב שורדל

 ברה תותבשב שרוד היה הז ןיינמב .ןמטוג ןושרג ברה תחפשמ
 .דלפנייטש םוחנת

 ויה ,(ב"שת רדא) אריפש ברה ,הנבוק לש הבר תריטפ ירחא
 ףד םש דיגמ היה רוטגילירטניא רמו ותיבב ןיינמ םיכרוע
 ,וטיגה יבשות לכ ופתתשה אריפש ברה לש ותיוולהב .ארמג

 ברה לש ותומ .דחוימ ןוישר ךכל הנתנ וטיגה לש הרוטדנמוקה

 ףתתשה אלו הלוח היהש הדבועה ףא לע .וטיגב ידוהי לכ עזעז

 עדי רשאכ רתוי חוטב ומצע תא דחא לכ שח ,רוביצה ייחב
 .וטיגב ותא אצמנ הנבוק לש ברהש

 ודיגה הז שרדמ-תיבב .'ב קולבב ןיינמ ךרענ 1943 ץיקב

 םש ודמל .ןזור לבייפו רז השמ 'ר ,ולא תורוש רבחמ ארמג ףד
 רבוטקואב 26) הינוטסאל היצקאה ירחא .הנשה-שאר תוכסמ

 .םייקתהל לדח ןיינמהו םילודגה םיקולבה ועקפוה (3

 .6 קולבב בשייתהל רתיה ןתינ "ןושארה עבורה" יוניפ םע
 "םירוחב תראפת" תרבח םג ,שרדמ-תיבל רדח וניקתה םש

 היה םיברעבו םוי לכ וללפתה וב ,הלשמ שרדמ-תיב םש המייק
 .ארמג ףד דיגמ קוראמ ברה

 תדועס השרדמ-תיבב "םירוחב תראפת'' תרבח הכרע םירופב

 וטיגה לש םילוחה-תיבב ןיינמ םייקתה םיארונה םימיב .םירופ



 תנבוק וט'ג

 *ו'צשקירק 'חרב למממ אריפש והילא-הדוהי ברה לצא ןיינמו
 .הבישיה-ינב קר טעמכ וללפתה הז ןיינמב .וי'צייק

 לצא ןיינמ תבש לכ םייקתה "ןושארה עבורה" יוניפ רחאל

 הכאלמה-יתב וכפה רשאכ .92 וי'צייקו'צשקירק 'חרב ןהכ 'בגה

 ,הדובעל םש ולבקתנ הבישי"ינבו בושח הדובע"םוקמל וטיגב

 ןמכלב ןימינב הבישיה-ןב לש ותמזיב ןיינמ םש םג םייוק

 לכ .הכאלמה-יתב תלהנה רבח ,ןמדירפ רב-בד לש ותרזעבו

 םיללפתמ ויה םירהצה תעשב .םע בורב םש םיללפתמ ויה רקוב

 וחתפ הכאלמה-יתבב ודבעש הבישיה-ינב תעפשהב .החנמ םש

 הלא תורוש רבחמ ידי-לע םש ןגרוא ןמז רחאל :רשכ חבטמ םש

 היה ברעב 7-ל 5 תועשה ןיב .הבישיה-ינב ליבשב ארמג ףד

 תופירחב םש ודמל .ףדה תא דיגמ יקסני'זוא ןימינב ברה

 ןיב תורחת םש התיה ,וטיגב םישרפמ ויה אלו ליאוה .לופלפבו

 םירופב .אמויו הציב תכסמ לע ורבע םש .תּואיקבהו תּופירחה

 רבע םירופהו הציב תכסמ לע םויס ףדה ירבח ושע ד"שת
 .םמורמ חור-בצמב

 םעפמ םיכרוע ויה הכאלמה-יתב תלהנה םע דחי הבישיה-ינב

 תגיגחו ד"שת הרות-תחמש תגיגח .תויגיגח תוביסמ םעפל
 תוחורה תא ודדועו הנומאה תא וקזיח הנש התואב תועובש
 .וטיגב

 ריוואבו ,וטיגב הבר תוחיתמ התיה ד"שת הרות-תחמשב

 תא האכיד רחמ םויל הגאדה ."טוקריסק"ה תריזג רבכ הפחיר

 שרדמה-תיב ידוהי לבא ,המחנ ירבד אוצמל היה השק .תובבלה

 םהרבא 'ר לצא הרות-תחמש תגיגחב .תוחורה תא ודדוע

 תא הריכזהש הרוצב הבישיה"ינב לש תופקה ויה ,יקסנודורג
 .הבישיב םיבוטה םימיה

 לעופב ויה םישנא .תבשה תרימש ןינע היה וטיגב דחוימ קרפ

 םידבוע ויה םישלח םישנא .תבשה ןעמל םמצע םיבירקמ שממ
 ולכויש ידכ קר ,םהמ שרדנשמ רתוי בר ןמז םהיתוחוכ תיראשב

 לוליחל ששח ךותמש ,הלאכ ויה .תבש תחונמ םמצעל חיטבהל

 ימי תעבש לכב ודבעש הלאל תדחוימה תפסותה לע ורתיו תבש

 הלאכ ויה .אושנ אלל היה בערהש םימיב היה הזו ,עובשה

 ,אלמ הדובע םוי היה אל תבשב .תולק תודאגירבב וטיגב ודבעש

 ויה תאז לכבו ,וטיגל םירזוח םידוהיה ויה רבכ םירהצב 12-בו

 הז םוי תרומתו תבשב דובעלמ םיענמנ הלא תודאגירבמ םיבר

 הדאגירבב השק הדובע וא ,הפועתה-הדשב ןושאר םויב ודבע

 .הבחאב תאז לכ םהילע םילבקמ ויה םישנאה ."'רגניפליבו ןירג"

 -יתבב .לוחה ימיב םרעצ תא םהל קיתמה תבשה תרימש גנוע

 םיישפוח תויהל תבשה ירמושל תושר הנתינ וטיגב הכאלמה

 ויה .הכאלמ-יתב יוקינב וא רצחב ודבע ןושאר םויבו ,תבשב

 -וצקמ הדובע-יפנעב גג תחת ודבע עובשה תומי לכש הלאכ םג

 חיטבהל ידכ קר ,רצחב הרוחש הדובע ושע ןושאר םויבו םייע

 רהטל אבה" :ל"'זח ירבד ומייוק ןאכ .תבשה תחונמ תא םמצעל

 ."ותוא ןיעייסמ

 תליכאמ םיריהזהו ,תרוסמלו הרותל םינמאנה ,הנבוק ידוהי

 תוביסנב רשכ תבטמ םייקל ןפוא םושב ולכי אל ,תופירט

 תונשקעב רשא הלוגס-ידיחי ואצמנ ךא .וטיגה לש תוירזכאה
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 תובישי-ינב ,םינבר הלא ויה .תורשכ לע ורמש ללכה ןמ תאצוי
 .םירוסא םילכאמב םמצע אמטל וצר אלו ולכי אלש םידוהיו
 .לופכ םלבס היה וטיגה לש םיאנתבש וילאמ ןבומ

 עבור"ב תוצמ ופא ג"'שתב .תוצמ לבקל "ותא לכ גאד חספל

 רוסמל ידכ רותב ודמע םישנא תואמ .הבוקניל 'חרב ,"ןושארה

 בייח ,הצמ לבקל הצרש ימ לכ .תוצמ לבקלו םהלש חמקה תא

 תוחפ 15%-ב היה לביקש תוצמה לקשמ .חמק איבהל היה
 הלא ןעמל ג''קל קרמ 15 ףיסוהל וילע היה דועו ,חמקה לקשממ
 רשא '"ןיטיח-תועמ דעו" םקוה .תוצמ םמצעל קפסל ולכי אלש
 .רלקומש בקעי-לאומש ברה דמע ושארב

 אצוה 'ןושארה עבורה" .השק תוצמה ןינע היה ד"שת תנשב

 םירוגת ויה אל ןכו ויה אל הצמ תייפאל תונוכמ ,וטיגהמ

 םנמא ופא הכאלמה-יתבב תויפאמה .תוצמ תייפאל םייונפ

 תורוש רבחמ .הכאלמה-יתבב םידבועה ליבשב קר ךא ,תוצמ

 -תייפאמ ןגרא ,קצֶאלקמ ,דמלמ בקעי הבישיה-ןב םע דחי ,הלא

 םימיב .ןמדירפ רב-בד הברה םהל רזע .םיקולבה דחאב תוצמ

 .ג"ק 300 ופאו תוצמ תופאל וליחתה רדא לש םינורחאה

 זא ועציב .ס.ס-ה .ברעתה ןטשה לבא ,הלודג התיה השירדה
 ...םידליה דגנ "היצקא"ה תא

 הרות-ינב ץמוק .תוצמ תופאל וכישמה אל "היצקא"ה ירחא
 הנכסב הכורכ התיה הדובעה .םמצעל תוצמ תצק ופאו ופסאתה
 .ס.ס לש תורמשמ וטיגב ואצמנ ןמז ותואב ןכש ,הלופכ

 ידוהי .למממ אריפש וחילא 'ר הליג תדחוימ שפנ-תוריסמ
 -הצמ קר לכוא היהו תווצמ ג"ירת לכב וטיגב םג רהזנ הז

 ,וטיגהמ םידיסח המכ דועו אוה ,וניכה ריצקה ימיב דוע .הרומש

 -הצמ םרג 250-ב קפתסה והילא 'ר .דוחל התוא ונחטו הטיח
 והילא 'ר לש ותיבבש ,ןייצל שי ןאכ .חספה ימי לכב הרומש
 .הנשה לכ ובער וטיגב

 הליטה רתיה ןיבש ,הדוקפ םינמרגה ואיצוה 1942 טסוגואב
 תא רוגסל ויה םיבייח .וטיגב תוליפת תכירע לע טלחומ רוסיא

 וששואתה תאז הריזג ירחא רצק ןמז ךא ,וטיגב הליפתה-יתב לכ

 הליפתה-יתב תא וחתפ בושו וטיגב תדה-ירמושו תווצמה-ירמוש

 ארמגו תוינשמ םידמולו רוביצב םש םיללפתמ ויהו םירוגסה

 הרקמ ןאכ ריכזהל יואר .ךכב הכורכה הנכסב בשחתהל ילב

 ונגראתנ הינפלש הנשבכ (1942) הנש התואב .עריאש ינייפוא

 -תיבב היה םהמ דחא .םיארונה םימיב ללפתהל ידכ "םיניינמ"

 ףסומה-תליפת עצמאב םירופיכה-םויב ,הנהו .וטיגה לש םילוחה

 ואב ינמרגה "טאירסימוק- טדאטש"ה ידיקפ ינשש העומש הטשפ

 תובקעה לכ ושטשוט עגר-ןב .םילוחה-תיב ןוויכב םיכלוהו וטיגל
 ינש .דחוימ רדחב ואבחוה םיללפתמהו "הלודגה הריבעה" לש

 דושח רבד םוש ואצמ אל ךא ,םילוחה-תיבל ואב םנמא םינמרגה

 דע הכשמנ ףסומה-תליפתו ומוקמל לכה רזחוה דימ .וקלתסהו

 | .הפוס

 הואגבו המרב ואשנ םידוהי .הנבוק וטיגב תדה ייח ויה הלאכ

 רשפא וטיגה םויקל ןורחאה עגרה דע .תודהיהו הרותה לוע תא

 הרותהש ץראמ ידוהי ,יייאטיל ידוהי" לש ושוריפ המ ןיבהל היה

 .תובבלב קומע ויה תושרשומו תחרופכ הב ולע תודהיהו



 לקנופרג .ל

 ותיונדתו וטיגה

 ינחור חתמל םינותנ וטיגה ידוהי ויה תופוצר םינש שולש
 םעה לש היגולוריטרמב םימידקת םהל ןיאש ,םיישפנ םיעוזעזלו

 .םירחא םימע לש םייוניעהו םירוסיה תודלותב ןכש לכו ידוהיה
 -תנמ ויה הראתל ןיאש תירסומו תיסיפ הקוצמו הילכ תנכס

 הלאכ םימויא םיאנתב עגפנ וליא .עגר לכבו םוי לכב םקלח

 היה אלפה .אלפ םוש הזב היה אל -- יכיספה םלקשמ*יווש
 יאולכ לש םבור בורו לקשמהדיווש עגפנ אל לכה תורמלש

 .םדאה-םלצ תא ודביא אלו ארונה ןחבמב ודמע וטיגה ינועמו

 ויה אל טעמכש היה וטיגב רתויב םיינייפואה םירבדה דחא
 וטיגב ויה "תינויגה"ו תישפנ הניחבמ ,תויודבאתה וב

 םייוניעל ץק-תמיש לש תאז המויא הרוצ וקידצהש ,תוביס יד |

 -רופה ימי לכבש ,ןייצל יוארו .םיישונא-לעהו-לאה םירוסיילו

 ןיב המחלמה ץורפ םוימ ,הירברפבו ריעב הללותשהש תונע

 םייקתהל וטיגה ליחתה ובש םויה דעו תיצאגה הינמרגו מ"הירב
 לש ומויק ימי לכב ןכו ,(15.8.41--22.6.41) השעמל הכלה

 הפוקתה לכב -- ,דבלב םינורחאה םימיה תא איצוהל ,וטיגה

 קר .וטיגבו ריעב םידוהי לש תויודבאתה 3--2 קר ויה תאזה
 וטיגהש רוריבב עדונ רשאכ ,וטיגה םויקל ןורחאה עובשב
 ורתונש םידוהיהו לוסיח ינפל םידמוע ולש הדובעה"תונחמו

 םש ואצויש םירּומח תוששח וררועתנו ,הינמרגל ורבעו* םייחב
 תויודבאתה אל .וטיגב תויודבאתה המכ ויה זא קר -- חבטל

 תויוטטומתה ירקמ םג אלא ,וטיגב תורידנ ויה דבלב
 ןטק .רתויב םיארונה םימיב וליפא ,תעד-יפוריטו םיבצע
 םיעוזעזה תמחמ םתעדמ ואצי רשא םישנאה רפסמ היה דאמ
 -ךרוע היה הלאה םיטעמה ןמ דחא .םהילע ורבעש םיישפנה
 רלנואב םיטפשמל רוספורפ ,ןיקצאילב .ש ,םסרופמה ידוהיה ןידה

 דאמ הבושח הדמע המחלמה ינפל ספתש ,הנבוקב תטיסרב
 וטיגה ידוהי לש םהיבצעש ,קפס ןיא .ידוהיהו יאטילה רוביצב
 ועיגה אל ןכ יפ לע ףא .יעבט רבד ,ןבומכ ,הז היהו ועגפנ

 לש תוטשפתה וא ,וטיגב תינומה הירטסיה ידכ דע םירבדה
 ירחא קר .םיינטסארבנ הבשחמו חור-ךלהו תולפט תונומא
 וטיגב וכליה (1941 רבוטקואב 29-ו 28) "הלודגה היצקאה"
 לש תונויזחו תומולח לע םיינוימד םירופיס םימייוסמ םיגוחב

 םיקידצו םינבר לש תוחור ידי-לע ,לוכיבכ ,"ורשבתנ"'ש םישנא
 וטיגה ידוהי תלצהו "תואלתה ץק"' לע תמאה םלועמ םימסרופמ

 תועובש המכ ומייקתה הלאה תועפותה לכ ךא .בורקה ןמזב
 .ירמגל ומלענ ןכמ רחאלו דבלב

 לאולכ שאר לע הגופה אלל ודריש ,תודירחמה תומולהמה

 .הבר הדימב םהיתושגר והקתנ ןמזה ךשמבש ךכל ומרג ,וטיגה
 באכה לדוג ןיבל המולהמהו ןוסאה םצוע ןיב יעבטה סחיה

 וליפא הז היהיו -- וטיגב יעבט תוומ .םגפנ וא םלענ -- ישפנה

 התוא ללכ ךרדב םרג אל -- דאמ בוהאו בורק םדא לש ותומ

 םינמזב תוידוהי תוחפשמב רבדה םרגש לבאו רעצ לש הדימ
 יגולוכיספ טנמומ לעפ הז הרקמבש ןכתי םג ןכתי .םנקיתכ
 ררוע ,הזב ךורכה לכ לע ,וטיגב םדא לש יעבט תוומ .,רחא

 -רונה" םייחה תפוקתמ תומייוסמ תויצאיצוסא וטיגה יאולכ לצא

 לכמ .םתבוגת לע עיפשה הז רבדו וטיגה ינפל םהלש "םיילמ
 םוי רובעכ "םיליגר םייח"ל םילבאה ורזח בורדיפ-לע ,םוקמ

 החפשמ-ןב ןדבא לע תישפנה הבוגתה התיה הנוש .םיימוי וא

 רכינ "היצקא"ב החפשמ"ינב ופסינש העשב םג ךא ."היצקא"ב
 הבוגתה ןיא רשא ,םירוסיה לדוגל ילנויצומא לובג םייקש היה

 -חוכ וטיגב חתפתה ןמזה ךשמב .ותוא רובעל הלוכי תישפנה

 םיעוזעזה לכל ,ןבומדאל םג הרואכלו ,ליגר אל תולגתסה

 ימיב םהידלי לכ תא ולכישש םירוה וליפא .םיישפנה םירוסיהו

 -- םיטעמ אל ויה הלאכו -- "טקש"ה תפוקתב וא "תויצקא"ה
 םינבו ,םיניקת םיאנתב רשאמ רתוי רהמ טויסה ןמ וששואתה

 -- ונמלאתנש לעב וא השא וא ,םהירוהמ ומתייתנש תונבו
 -ןמז רובעכ בוש ריכזהל אל ולדתשה ללכ ךרדב .ןכש לכ אל

 םרכז ינפב םייחב וראשנש הלא ושייבתה וליאכ ,הדבאה תא המ
 לבא ,ירזכא יוליג הז היהש דאמ ןכתי .וחצרגש םהיריקי לש
 תועוצפה תושפנה לע הפכ רשא םייחה-רצי לש ,ענמנ-יתלב

 ןמ תומלעתהו תעדה-חסיה לש ,החכשהו החכש לש הלודג הנמ

 .ןהילע ורבעש תועווזה

 תא השטנ אל לכה ףא לעו לכה תורמלש דחוימב ןייצל שי

 וכזי דוע יכו אובת םתלואגש תטהולה הוק תה וטיגה יאולכ

 םתוא התוויל תאז הוקת .ררוצה לש ופוסו ותלפמ תא תוארל

 וידדצ לכמ ףקומה הגירהה-איג לש אכבה קמעב םתבש ןמז לכ

 ירישב םג טלוב יוטיב הל האצמ הוקתה .ינרקוד לית רדג

 םוגעה רולקלופב בושח קלח ויהו וב ורשוהו ורבוחש וטיגה
 :וטיגה ירישמ המכ ךותמ םיעטק הנהו .ולש

 ולדח יכבה ןמ םיחאו תוהמא"
 ,םלוההו תתושה בלב עצפ ףרח

 ולחיו ווקו וצמאו וקזח

 :/'םמלשו םקנ םוי ,םקנ םוי אובי

 עיגי דועו ,םיחא הכזנ דוע"
 .רואו ןוחצנו ביבא רות

 ,עירנ לוקבו יזא המוק ףוקזנ

 2"ךורד לשו שפוח לש שדח ריש

 ץמאו קזח ךא"

 ,יחצנה ידוהיה

 ,ךתוקת ,דבאת לא ךנוחטב

 ,תודבע חצנ אל

 %.'ךיתוקוצמ םג ןה חצנ אל

 : תירבעל םוגרת .יייעישתה טרופה" : דורלסקא ,א לש ורישמ 1

 .יפ-ןט .י

 : תירבעל םוגרת ."תוידוהי תודאגירב" : דורלסקא .א לש ורישמ .2

 .יפדןט הי

 .ימלת .א : תירבעל םוגרת ."הוקתה" : ןיקפיצ .א לש ורישמ 3



 קמ הלתנ וילע ,וטיגב הילתה-דומע

 ה לש ןורחאה רדסמה

 הינוטסאל היצקאה תעב ''טארנטסטלא''ה דיל

 ל התלבוה ינפל ,וטיגב תידוהיה הרטשמ

 ב תי .-- ב ,7- 7 ור א
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 צ''בא ירבח לש החטבהה חסונ וטיגב (צ''בא) ןויצ-תירב ןוגרא לש רעונ תצובק

 דקפמ) ןילי םייח ,ןאל הרמ ,ןרפלג המיד :ןימימ .וטיגב ''םחולה יטסישאפ-יטנאה ןוגראה'' דעו

 ןייטש-ןודרוג חספ ,ןמרש השמ ,(תינזיטרפה העונתהו ןוגראה

 רנטר דוד-םייח ,יקסבוקדרומ לאומש ,יול לקנעי ,ץיבופוז הדוהי ,גרבנירג הקיא :ןימימ .וטיגב תינזיטרפה העונתהו תרתחמה יליעפמ



 1941 ינויב 26-ב ,''הקדובאלס-תוערפ''ב החצרנש תידוהי החפשמ תרידב ריק-תבותכ

 הינמרגב גנירפואק זוכירה-הנחמב םג עיפוהל ךישמהש ,צ''בא ןואטב ,''ץוצינ'' לש ןושארה דומעהמ עטק



 הדוצמה לש ינוציח הארמ .יעישתה ''טרופ''ה

 םישימחה תונשב םידוהי לש ןושארה רוקיבה .יעישתה ''טרופ''ה רצחב

 יעישתה ''טרופ''ב םיינומהה םירבקה לע תינמז הבצמ



 יעישתה ''טרופ''ל האבוהש ,הניוומ הידוהי לש הנוכרד

 וטיגב רבוח .םיצאנה תועווז לע ''טרופ''ה יטלמנ 11 לש םירבד-ןורכז



 ריעהמ םיצאנה תגיסנ ירחא וטיגה תובוחרב ולוסיח תעב תובהלב הנבוק וטיג

 וטיגה לוסיח תעב ופסינש תונברקה תומצע תא םיריבעמ םינמרג המחלמ-ייובש



 הנבוק וטיג

 ,ונלוכ הפ םיווש ,ונעדי"

 בחרו אג םכב יבל
 ונתוקת שאר אוה ונלגד

 +."וידחי הרישנ הבה

 וטיגב השגרוה אל "היצקא" לכ ירחא םירצק םינמזמ ץוח

 התרש ללכ ךרדב -- ךפיהל ; שואי וא ןואכיד ,תושידא לש חור

 ןוצר היה םלוכל טעמכ .תוימיטפוא לש חור וטיגה לע
 תונהילו תויחל -- תילמרונ אל הרוצב וליפא םימעפל -- ריבכ

 וליפא ,דימת טעמכ .וטיגה יאנתב היה רשפאש לככ םייחה ןמ
 יניינעל הנותנ ללכהו טרפה לש םתעד התיה ,ןודבאה ףס לע

 תופייל הפיאשה -- תישארו ,רבדל ויה תורוצ המכו המכ .םייחה
 שובלה :וטיגב םייחה לש ינוציחה דצה תא ,ןתינש לככ ,רפשלו

 ; (תורבג ידגבל "הנפוא" םג םימעפל התיה וטיגב) בולעה

 םיתבה די-לעש תוניגה הארמ ; תופופצהו תואלמה תורידה
 -חור הלועפב תוניינעתה התיה ןכ-ומכ .ב"ויכו ,תותקיבהו
 וטיגב היה ןכ .וטיגב ןוונתת אלו קתושת אלש הפיאשו תינ

 לע םינמרגה ורזגש ינפל .האירק-ירפסל ידמל לודג שוקיב
 אורקל היה רשפא ,וטיגה ידוהי ידיב ויהש םירפסה לכ תריסמ

 לכבו ,האירק לע טלחומ רוסיא לח ןכמ רחאל .יולגב םירפס
 תפוקת"ב רקיעב ,םייתוברתה םייחה קפוד .אורקל ולדח אל תאז
 םירבדל םג לודג ןואמצ היה וטיגב .תרכינ הדימב םעפ ,"טקשה
 ,םייעדמו םייתורפס ,םייתרבח םיאשונ לע תואצרהה .הפ-לעבש

 םיגוחב תוניינעתה וררועו רכינ רפסמב םיעמוש ןהילא וכשמ
 תוניינעתה התיה ןכו ,תורפסל ליעפ גוח םג םייק היה .םיבר

 ,המודכו טמחשב תויורחתב ,(לגר-רודכ) תויביטרופס תויורחתב

 הקתוש אל תויטתסא תויווחל הפיאשה םג .םיקרפל וכרענש

 5,וטיגב הקספ אלו
 -רואמ תד ייח וטיגב ויה אל טעמכ "תויצקא'ה תפוקתב

 םע ךא .םנגראל היה רשפא-יא םג זאד םיאנתה יפלו ,םינג
 שדחתנ ,תוחורה תצקמב ועגרנש רחאל ,"תויצקא"ה תפוקת םות

 רבדה היה זא םג ,םרב .יתדה יווהה ,תירשפאה הדימב ,וטיגב
 ילעב םיטסילאידיאו הלוגס-ידיחי קרו ,תונכסו םיישקב ךורכ

 שפנ-תוריסמ ךות םהילע רבגתהל ולכי תטהול תיתד הנומא

 5.דימתמ ןוכיסו תימצע הברקה ךותו הלודג
 וטיגה לש טויסה .תפלאמ העפות שיגדהל יואר הז רשקהב

 תיגולוכיספ הניחבמ ולכי ללוח אוהש קומעה ישפנה עוזעזהו

 רבד תניחבב םהש םירבד ינש ,קידצהל םג ילואו ,ריבסהל

 ויה םדוקש םישנא דצמ הנומאלו תדל ףרוע תיינפ :וכופיהו

 תוקקדזהו הנומאלו תדל תוברקתה וא ,שפנו בלב ןהל םירושק

 ךא .ןהמ םיקוחר ויה םדוקש םישנא דצמ םוי םוי ייחב ןהל
 ראשנ -- יתד םדוק היהש ימ .הז אלו הז אל הרק אל וטיגב

 ןמאנ וטיגב םג ראשנ -- יתד היה אלש ימו ,וטיגב םג יתד

 .ללכה ןמ םיאצוי ויה אל טעמכ הז ללכמ .ותויתד-יאל

 דודיעו המחנ ירבדל םיקוקז ויה םינועמה וטיגה יבשות
 תומוחה ירוחאמ םתבש ימי לכבש ןוויכו ,המישנל ריוואכ שממ

 לע תועידיל טרפ -- ץוחה ןמ הלא םירבד םהילא ועיגה אל

 .סטייוו .י : תירבעל םוגרת .ינומלא רבחמ לש ורישמ 4
 םייתוברתה םייחה : זיוהנירג .ש רייד לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר 5

 .הנבוק וטיגב
 וטיגב תדהי"ייח : ןוסרפ ןנחלא ברה לש ורמאמ תא הז רפסב 'ר 6

 ,הנבוק
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 ,ומחנ"ה תא םמצעל רמול ולדתשה -- םינמרגה לש םהיתולפמ
 וכרע ,והשלכ גח לגרל דוחיב ,התואנ תונמדזה לכב ."ימע ומחנ

 ,דוביכ םע תוביסמ םהינימל םישנא לש תוצובק וטיגב

 לחה רבדה .םישגרנ דודיע ירבד ועימשה ןהבו ,ןבומכ בולע

 היצקאה' ירחא דבלב םישדוח המכ ,ןושארה הכונחה גחב רבכ

 םייחב ורתונש הלא לש םשפנב םיארונה םיעצפה ."הלודגה

 יפל וליאכ ,תאז לכבו -- תתוש היה םמדו ודילגה אל ןיידע

 .הנימב תדחוימ ךרדב הכונחה ימי תא גוחל ולחה ,ןוילע וצ

 יףחא סנ"ל זמר וב וארו הכונח-סנ לע רפסלו רבדל וקספ אל

 םהיניעב הלק העשל החרז רוא לש ןרק .בורקב שחרתיש

  חספב ,םירופב םג רבדה היה ךכו .וטיגה יאולכ לש תובוצעה

 קר אל .וטיגה לש ומויק תפוקת לכב טעמכ -- םירחא םיגחבו

 לכ .םידליל רקיעבו םירגובמל תוגיגח םג אלא ,וכרענ תוביסמ

 תרכינ המורת המרתו וטיגה ייחב בושח ערואמל התיה הגיגח
 .שפנה לושיחלו חורה תמרהל

 .ד.א ברה לש ותיוולה וטיגה יבשותל התיה תדחוימ היווח

 לעב בר ומצעבו תמסרופמ תינבר החפשמל רצנ ,ל"ז אריפש

 ול לזמתנ .הנבוק תליהק לש ןורחאה הברו ידוהיה םלועב םש

 ,תבש םויב רטפנ אוה .יעבט תוומ וטיגב תומל אריפש ברל

 רשאכ ,ןושאר םויב ,תרחמל תוחונמל אבוהו ,ג"'שת רדאב א"כ

 לודג היה אל וטיגל ץוחמש היפכה-תודובעל םיאצויה רפסמ

 םירגובמה םיבשותה לכ טעמכ .םהיתבב וראשנ םיבשותה בורו

 וטיגב הנעתהש ,חונמה ברל ןורחאה דובכה תא קולחל ואב

 תכפה היוולהה .הללמואה ותליהק ידירש לכ םע םינש המכ

 -שמה תרזעב ורדתסה םישנא תבברכ .תמליא הנגפהו הכולהתל

 שארב לבא ,ישירח בצעב ודעצו תורוש-תורושב תידוהיה הרט

 ידוהיה תורבקה-תיב דע רטפנה ברה לש הבולעה ותרידמ ,םרומ
 ךא ,םירבדו רמוא ילב ,םשור-תבר הנגפה תאז התיה .וטיגב

 .םדא-ינב ןושלב רמול היה רשפאשמ רתוי הקעזו הרמא איה

 םהיתובילב הדקיש הוקתל ןמאנ יוטיב הנתנ רחא ןיממ הנגפה

 לצרה לש םרכזל ךרענש ןורכז-ברעב הז היה .וטיגה יאולכ לש

 םיצאנה לש םתסובת רשאכ ,ג"שת זומתב 'כב קילאיב .נ.חדו

 בורקבש הוקתה הכלהו הרבג םויל םוימו קפואב התארנ רבכ

 םלועה רשבתנ ןכמ רחאל םימי המכ) תלחוימה הלואגה אובת

 הפל הפמ אלמ היה םיטרצנוקה-םלוא .(ינילוסומ לש ותלפמ לע
 ופפוטצנ ,םלואה ךותל סנכיהל ולכי אלש ,בר רפסמב םישנאו

 ברעה תינכתב .החותפה תלדה ךרד וב שחרתמל ובישקהו רצחב

 -יסומ תוריצי קר ועמשוה .םימואנ ,םינבומ םימעטמ ,ואשינ אל

 בשי להקה .תוילארשי-ץראו תוימואל תוניגנמו תוידוהי תוילאק

 לובג לכ הרבעו האישל העיגה ותובהלתה ךא ,ועסנו קתורמ

 ודמע לכה ."הוקתה" תא תרומזתה הנגינ רשאכ ,ברעה ףוסב

 תובהלתהבו חור-תוממורתהב "הוקתה" תא ורשו םהילגר לע

 תואמל םתרישב ופרטצה רצחב ודמעש םישנאה תואמ .הבר

 תרומזתה ילילצ םע הגזמתנ תאז הריש .םלואבש םישנאה

 רתונש ,ןודבאה ףס לע םידמועה םישנא לש הקעז -- ןוגמהל

 .רורחשלו סנל הוקתה -- דבלב דחא רבד םהל

 ,הניקת תירוביצ הלועפ םוש תירשפא התיה אל וטיגה יאנתב

 םיירוביצ םייח לש תועפות וטיגב ויה תאז תורמל ךא

 1943-ב חספב ךרענש ישילשה רדסה תא דחוימב ןייצל שי הז

 *תוהש ,תדחוימ הדגה הרבחתנ הז "רדס"ל .יעוצקמה רפסה-תיבב

 ."אמויד יניינע"ל המא
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 יהשלכ תיתגלפמו תירוביצ הלועפ ,ןבומכ .תיתגלפמ הלועפו

 העיגה וליא ירהש ,הרומג תויאשח ךות קר תירשפא התיה
 םיעגונה לכ תא דימ םילסחמ ויה ,ךכ לע העידי םינמרגה ינזואל

 .םירחא םג אלא םתוא קר אל ילואו ,רבדב

 זכרמ" ןגראתנ וטיגב הנבוק ידוהי תריגס ינפל םימי המכ
 וניערג .תוינויצה תוגלפמה חוכ-יאבמ בכרוה רשא ,"יינויצ
 .דדו בולוג .א ,ןייטשדלוג .ש ,ןהכ .ב ויה זכרמה לש ןושארה

 ,וטיגה לש ןורחאה ומוי דע טעמכ םייק היה '"'זכרמ"ה .ןיול
 .ל ,סקלא .א ר"ד :הלא םיפסונ םירבח וב ויה ןמזה ךשמבו

 ,לגס .א ר''ד ,קרב .צ ,יקצינברס .א ,אריפש .נ.ח ר''ד ,לקנופרג
 .ןהב ח"ו

 רשא םירּומחה תועדה-יקוליח לכ ומלענ םימויאה וטיגה ייחב

 וטיגב .ןנקיתכ םינשב אטילב םיינויצה םייחה תא דאמ וריכעה
 םע םייטסילאיצוס-םינויצ הרומג הינומרה ךות הלועפ ופתיש
 םנמא "ינויצה זכרמה" .םיטסינויזיבר םע םגו םייללכ"םינויצ

 : םילימה לש תוביתה-ישאר -- "קוצמ" םשב וטיגב הנּוכ

 הז םש םלוא ,הנבוק (הקדובאלס) הלופמאיליו ינויצ זכרמ

 יגארטה המתוח תא העיבטהש הארונה הקוצמה תא םג למיס
 הדמע "קוצמ" לש ויתוגאד שארב .וטיגב תינויצה הלועפה לע

 -- וטיגב ויתואלת לע רבגתהל ול רוזעל ,ליעפ ינויצ לכל הגאדה

 ,דועו ריעב ןוזמ תשיכר ,היפכה-תדובע ,רוידה יניינעב ןוגכ

 תדימב ול רוזעל רקיעבו ,שואייל ספתיי אלש ותוא דדועל
 וטיגב ידוהי לכל הבראש הדמשהה תנכסמ קמחתהל תלוכיה

 לע עיפשהל םג ותבוחמ האר "קוצמ" .העש לכבו תע לכב

 ילוצמ'יל ,"יטארגטסטלא"ה לש ויתולועפו ויפוא ,ירוביצה ןוויכה

 תפוקתב תיללכה תיתרתחמה העונתה לע העפשה םג התיה

 יגיצנ .תורעיב םינזיטרפה- תונחמל וטיגה ןמ םינזיטרפה תאיצי
 םיליעפ ויה ,יקצינברס קיזייאו ןיול (שריה) יבצ ,"'קוצמ"
 -תמה לכ לע "קוצמ"'ל םיחוודמ ויהו יללכה תרתחמה-ןוגראב

 ןיבל "טארנטסטלא'ה ןיב םירשקמ ושמיש םג םה .ןוגראב שחר
 .הבכת לבל וטיגב תינויצה תלחגה לע םג רמש "קוצמ" .ןוגראה

 א''י ,זומתב א"כדו 'כ) ינויצ ךרע ילעב םיכיראתה לכב טעמכ
 תודחוימ תובישי 'יקוצמ" ךרע (דועו רופלב-תזרכה םוי ,רדאב
 תודלותב םיכיראתה תובישח ןויצל תועונצ תוביסמ ןגריאו
 םידעו םג המ-תדימב וטיגב םיליעפ ויה "קוצמ"'ל ףסונ .תונויצה
 .םייתגלפמ םיינויצ

 תרגסמה .וטיגב ידמל ליעפ היה םימרזה לכמ יגויצה רעונה

 -- ".צ,ב.א"ה התיה ינויצה רעונה לש הנושארה תינוגראה
 ,ינויצ רעונל תיללכ תרגסמ תאז התיה הכלהל .ןויצ-ינב ןוגרא
 .םייללכה-םינויצה לש םתעפשהל הנותנ התיה השעמל ךא
 ."ריעצה יבכמ"ו "הינודרוג" ירבח םג ופרטצה הז ןוגראל
 רפסה-יתבב דוחיב ,ידמל הבר התיה וטיגב .צ,ב,א לש ותוליעפ
 -יגחו תורצע ןגריא .צ.ב.א .םייאשחה םירועשה ידימלת ברקבו

 הירפס םיקהו ורתסוהש םיירבעה םירפסה תא זכיר ,תוג
 ירבעה יתרתחמה ןותיעה תא רואל איצוהל ךישמה אוה .תיאשח
 ןהו וטיגב ןה -- יטייבוסה ןוטלשה ימיב דסונש -- "ץוצינה''

 "רגבש (גרבסדנל) גנירפואק זוכירה-הנחמב ,וטיגה לוסיח ירחא

 ץוביקב הזכרתנ תויצולחה רעונה-תועונת לש ןתוליעפ .הינמ

 ןמזה ךשמב .''ביטקלוק"ה םשב עודי היהש ,7 סודלימ בוחרבש

 לארשי-ץרא" ירבח לכל שגפמל זכרמ "ביטקלוק"ה השענ
 -תועונת לש םינזיטרפה תוצובק ובכרוה 7 סודלימב ."תדבועה
 תירוביצ הדובע םג התשענ םש ."רעי''ל האיציל תויצולחה רעונה

 אטיל תודהי

 .וטיגב וירבח לש םלרוג? םג גאד "ביטקלוק"ה .תיתרתחמ

 ("םירוחב תראפת") יתדה רעונה רקיעבו ,םייתדה םיגוחה םג

 םהירבח לרוגל וגאדו תיתוברת-תירוביצ הלועפ וטיגב ונגריא

 .םהידהואו

 ןוגרא) "לשא" םשב רעונ-ןוגרא וטיגב םקוה 1942 יאמב
 לע רומשל :לופכ היה הז ןוגרא לש ודיקפת .(תונליאל הרימש
 ןכו ,תוקריה תבינג ינפמו םדקומ ףיטק ינפמ וטיגב תוניגה

 וערזנש תוניגל יואר סחי -- םירגובמב ןהו רעונב ןה -- חפטל
 ללכ יכרצלו םיישיאה םהיכרצל םמצע םידוהיה ידיב ודבועו
 "ןוגראל הווסמ םג שמיש "לשא" .וטיגב אולכה ידוהיה רוביצה

 .יתרתחמ ינויצ רעונ

 ןילי .ח ודמע ושארבו יטסינומוק ןוגרא םג םייק היה וטיגב

 .םינזיטרפה תעונת םוחתב רקיעב ויה ויתולועפ .ןירפלה .דדו

 ןייצל יאדכ ,ריעב יטסינומוק ןוגרא םע םירשק ויה הז ןוגראל
 םע ידמל קודה עגמ לע רמש וטיגב יטסינומוקה ןוגראה םגש

 -תירבל הדהא ושחרש ,וידבועמ המכ םעו "טארנטסטלא"ה יגוח
 | .תוצעומה

 -ירקש ,םידבלב תעבוט הינא לש בצמב תעה לכ היה וטיגה

 ןיא ןכלו תורחא תוינאל תועיגמ ןניא הלצהל תושאוגה היתוא

 הלצה-תורוגח הללמואה הינאב הב שי .התרזעל השח הינא םוש

 .םיעסונה תצקמל אלא תוקיפסמ ןניא רשא ,םצמוצמ רפסמב
 טוהל םהמ דחא לכ ךא ,םי"תולוצמב תוומה ןיבל םניב עספכ

 סופתל וידיב הלעי םא ,םייחב ראשיהל שולקה יוכיסה רחא
 תאז ןיעמ הלצה ,ןבומכ .תוטעומה הלצהה-תורוגחמ תחא חוכב

 .יירשואמ'' תוחפו קזח תוחפ ,רחא עסונ לש וייח ןובשח לע איה

 .םיהולאה-םלצ תא דימת טעמכ םדא-ינב םידבאמ הז בצמב
 יקוחו םייוויצה לכ ,ךוניחה לכ ,םיישונאה תונוכתהו תושגרה לכ

 .םימייק םניאו העש התואב םילטב הלא לכ -- ןיסומינהו רסומה
 ונניאו בשחתמ ונניא רשא ,םוריעה םייחה-רצי אב םמוקמב
 .תלוזה לש םויקה תוכז תא דבכמ

 -- דימת טעמכ וטיגב ויה םצמוצמ רפסמב "הלצה-תורוגחי'

 תוידימת תונכס לש םינמזב ןהו "היצקא"ל הנכס תעשב ןה

 -תורוגחייל ויה תונוש תורוצמ תורוצ ."היצקא''ל "היצקא' ןיבש
 -- תרחא םעפו *,"ןאדרוי תדועת" תאז התיה םעפ : הלא "הלצה
 ,"םילודגה הכאלמח-יתב"ב וא ,"הבוט" הדובע-תגולפב םוקמ

 -ותמ הריד תאז התיה עודי ןמזב ."טארנטסטלא"ה ןונגנמב וא
 וא ,תפסונ ןוזמ-תנמ -- רחא ןמזבו ,הברהב וא טעמב ,תנק
 תושעל ידכ ,ריעב יאטיל םע רשקתהל וא שגפיהל תורשפא ןתמ

 םימיב ; הדלי וא דלי ולצא ריתסהל וא ,"ןיפילח' יקסע ותא
 תעשב הב רתתסהל ידכ ,"הנילמ"ב םוקמ תלבק -- םירחא

 וקיפסה אלש ,הלא "הלצה-תורוגח" םויק .הלאב אצויכו ,הרצ

 ןיב םגו םישלחל םיקזח ןיב שאונ קבאמל וטיגב םרג ,םלוכל

 ויתואצותו וייוליג לכ לע ,רמ קבאמ -- םמצע ןיבל םיקזח
 .םייגרטה

 עוציבש ,תוומל םיגודיג לש בצמב ויה וטיגה יבשות
 אלל אובי אוב רשא ,שארמ עובק יתלב םויל החדנ םניד"רזג

 הזכ בצמב בר ןמז םינותנה םישנא .סנ שחרתי אל םא ,קפס
 ירמגל תרחא הירלקפסאב רסומ ה יכרע תאו םייחה תא םיאור

 םיינמרגה תוגוטלשה תדוקפ יפל .5,000 היה וללה תודועתה רפסמ 8
 הכאלמ-ילעב ןיב ןתוא קלחל היה ךירצ 1941 רבמטפסב 15-המ
 ."םייביטקודורפ םישנא" ןיב רמולכ ,וטיגב



 הנבוק וטיג

 שיגרהל ילבמו םישמ ילב .םיניקת םיאנתב םדא-ינב רשאמ

 ,תוללוהו תונז לש תינלוחה הקיכיספל תופוכת םיספתנ םה ךכב

 הנדוע סנל הוקתה םא קר ."תומנ רחמ יכ התשו לוכא" לש

 ןיידע תולענ תוירסומו תוינחור תונוכת םא וא ,םהב תמעפמ

 ןיא .תיתחת-לואשל ירמגל ורדרדיי אל זא קר ,םהב וכעד אל

 וטיגב רסומה לש תמייוסמ הדירי לע אופיא אלפתהל

 טעמ אל ויה ".ורבחל םדא ןיבש םיניקתה םיסחיה שוביש לעו

 םינפ-אושמ ,היצפורוק ,תוניגה-יאו תילטורב תויכונא ייוליג

 -סטלא"ה ןונגנמ ישנאמ הלא-יא דצמ דיקפת יולימב רשויייאו

 וליפאו ,ןומאב הליעמו היצזילרומד ,המרמ ישעמ -- "טארנט

 תידוהי החפשמ לש חצר השעמ םג עריא .הלזגו הבנג ישעמ

 ןוצרה היה לודג .םידוהי ידידלע עצובש ,דוש תרטמל המלש

 םישק תובוחמ תלוזה ןובשח לע טמתשהל טרפה לש יותיפהו

 רעצה הברמל .(המודכו הדובעה תבוח) םלוכ לע וקיעהו וצברש

 תועפותה תא רוקעל ,תונוש תוביסמ תוביס לשב ,דאמ השק היה

 תא רתוי דוע קימעה הז רבדו ירסומ ןווינ לש תוביצעמה

 .הכותל ושלג וטיגה יבשותמ המכש םוהתה

 היה וטיגב רסומה תדירי לש םיטלובה םייוליגה ןמ דחא

 -יעב ,םיגוח המכב התשפש ,החפש מ ה - ייח תוררופתה

 'תולעי' עלא" : הרמימה וליפא הצופנ ."תונוילעה תובכש"ב רק

 "הלעי" לכל ,רמולכ ,(תולכ שי "תולעי"ה לכל) "תולכ ןבָאה

 רפסב 'ר -- 'הלעי* הלמה לש התועמשמו הרוקמ לע) הבוהא שי

 .(הנבוק הפועתה-הדשב הדובעה :ןלפק .י לש ורמאמ תא הז

 יתחפשמהו ינימה רסומה תדיריל תויביטקייבוא תוביס םג ויה

 תאזו ,םישנ לש רכינ ףדוע וב היה וטיגה תמקה זאמ .וטיגב

 םירבג קרו ךא םידימשמ םינמרגה ויה ותמקה ינפלש םושמ

 ויה ןה .ונמלאתהש םישנה לש ןבצמ היה דאמ השק ,םידוהי

 אלל ,תושלחו תודומלג ןהשכ תירזכא םויק-תמחלמב תונותנ

 תובר םישנש יעבט רבד אופיא הז היה .ןגמ אללו ןהל גאוד

 תא שוכרל תוחפל וא אשניהלו בושל ןדואמ לכב ולדתשה

 היהיש ידכ ,רבג לש ,הדימתמה וא תפלוחה ,ותדהא וא ותודידי

 .םיימוי-םויה םיישקב עויסלו הנכס תעשב עישומל ןהל

 ןטק רדחב ורג תופוכת רשאכ ,תורידב הארונה תופיפצה

 ידכ הב היה אל ,דחי םישנו םירבג ,וז דיל וז תוחפשמ המכ

 ךכ לע ףסונ .תודימה רהוט תאו החפשמה-ירשק תא קזחל

 המחלמה ץורפ םויבש ,גוז-ינב הברה לש םלרוג עודי היה אל

 ויה אל וא ,הנבוקב ויה אל תוצעומה"תירב ןיבל הינמרג ןיב

 הלעש וא ופסינ הלא גוזז-ינב םא עודי היה אל .ללכב אטילב

 בוש הלא גוז-ינבש הוקתה .תוצעומה-תירבל טלמיהל םהידיב

 .רתויו רתוי השולק ןמזה ךשמב התשענ םהיתוחפשמ םע ודחאתי

 ,םידומלג םירבג ןכו ,תודומלג םישנש ךכל םרג הז רבד םג

 ודיפקה אלש וא ,וטיגב שדח יתחפשמ-"ןןק םיקהל םמצעל וריתה

 טעמ אל וטיגב ויה .תודימה רהוט יניינעב םירוסיא לע רתויב

 היהש ,ןישודיקו הפוח ילב ןיאושינ רמולכ ,םייביטקיפ ןיאושינ

 תימשר רכוי הזכ גוזש ידכ .םינמרגה יניעב קר ףקות םהל

 ,ךכל השורדה הדועתה תא הרטשמה ןמ לבקיו השאו לעב רותב

 ויה ,דאמ תורומח תורוצב םג םימעפלו ,תירסומ הדירי ייוליג 9
 הב המויאה תואיצמה עקר לע וחמצ םה .תואטיגה לכב טעמכ

 היעשי לש ורפסב ךכ לע 'ר .האושה ןמזב םידוהיה םינותנ ויה
 .1972 ,קרויזוינ ,(1066תצ78+) "טארנדוי" : קנורט
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 ןיאושינ ויה תובורק םיתעלש "םייחרזא ןיאושינ" וטיגב וגיהנה
 .תורקפהל םרג הז רבד םג .םייביטקיפ

 יאולכ בור יכ ,הנקסמ ידיל עיגיש ימ העטי הרומח תועט ךא

 ןוויב ועקשו םיירסומה םיכרעה לכ תא םמצע לעמ וקרפ וטיגה
 .ןוכנה אוה הזמ ךפיהה .תותיחשו תורקפה ,ןווינ לש הלוצמה

 -- םידליו םירגובמ ,םישנו םירבג -- וטיגה יאולכ תיברמ

 תא דובכב ואשנ ,הארונה האושה ןחבמב הפי ודמע

 -ונאה ,םיימואלה םהיתובוחל םינמאנ ויהו םהיתולבסו םהירוסיי

 איה וטיגב םייחה לש המויאה תואיצמה .םייתחפשמהו םייש

 אל ובורב וטיגה לבא ,ןטק אל רפסמב רב-יבשע וב החימצהש

 "השע" לש תוירסומה תווצמה לע רבע אלו בזכיא אלו לשכנ

 -אל תויכונא לש תועפות תופוכת וב ויה םא ."השעת אל"ו

 אל ירה ,שלחה לש רקיעב ,תלוזה תויוכזמ תומלעתהו תנסורמ

 לש בל-תונינרמ תועפות םיימוי-םויה םייחב ויה ןהמ תוחפ

 305 הקדצ ישעמ ,תידדה הרזע ,הנכ תונמאנ ,רוהט םזיאורטלא

 -חרואב םינטק אל םילדבה קפס ילב ויה .שפנ-תוריסמ םגו

 ,םהיתופקשהב םיגטק אל םילדבה ןכו וטיגה יבשות לש םהייח

 הביטחל םלוכ תא ורשק הארוגה הקוצמהו ףתושמה לרוגה ךא
 .םהב םועפל הלדח אל תידוהיה תוירדילוסה חורו תחא

 אלש טעמכ :דאמ תינייפוא העפות תולעהל יאדכ הז רשקהב

 "םיחונ םיאנת" וב ויהש תורמל ,םינישלמו םידגוב וטיגב ויה

 תעשב רשא ,םישנא המכ לש םהישעמ .הז עגנ לש ותוטשפתהל

 ידכ םהב ןיא ,יצאנה ןטשל םשפנ תא ורכמ תוטטומתהו השלוח

 הלא דצמ וטיגל תונמאנו תוילאיול לש תיללכה העפותב עוגפל
 .וב םיאולכ ויהש

 וטיגה לש ותומד תא ונייפיאש רתויב םיבושחה םירבדה דחא
 ,םהיחצרמ-םהישגונ דגנ ויאולכ לש תודרמתההו ירמה ייוליג ויה

 ,יטקשה תפוקת" םות םע רקיעב ,תונוש תורוצמ תורוצב ,ופכתש

 תינזיטרפ- העונת תמוקת םע םייוליגה ועיגה םאישל .1943 ויתסב

 םע ,םתרבעהו וטיגהמ םישנא תאצוה התיה התמישמש ,תיתרתחמ
 תביבסב תורעיב םייטייבוסה םינזיטרפה-תונחמל ,םהידיב קשנ

 11.הנליו

 ,וטיגה יבשותמ םיבר ביהלה "רעי"ל הכילהה לש ןויערה

 םיטסינומוקה -- וינוגראו וימרז לכ לע רעונה תא רקיעב

 וטיגה ןמ ץלחיהל הדיחיה ךרדה תא הזב וארש ,םינויצהו
 ןיעדויב ,הלעפ ךכל ףסוג .םיינמרגה םיחצורה ידימ טלמיהלו

 אכדמה בצמה ןמ ררחתשהל הפיאשה םג ,ןיעדויב אלש וא
 לרוגה םע המלשהה לשו וטיגב הבישיבש היופכה תויביספה לש

 ההימכה שא הרעב םיבר םיריעצ תובלב .ענמנ-יתלבה יגארטה
 .ידוהיה םעה םד תמקנ תא תיצאנה הינמרגב יהשלכ ךרדב םוקנל

 ללגב ,רקיעב וא ,קר תינזיטרפה העונתל ופרטצהש םג ויה

 .תיטייבוס-ורפה וא תיטסינומוקה םתפקשה

 לכ לש הליעפה םתכימתו םתדהאל התכז תינזיטרפה העונתה

 ןמ ובדנ ,הקדצ יניינעל ורסמתהש םישנא ןטק אל רפסמ היה 0

 .םיינע ןעמל םירחאמ ןוזמ-יכרצמו םיפסכ ופסאו םהלש טעמה

 ,תחא המלע הקדצ-ישעמל התוריסמבו הצרמב הנייטצה דוחיב

 םע הוספת רשאכ םינמרגה הוכה םעפ אלש ,הליכשמו הקודא

 : הל וארק וטיגב ,רוש םירמ היה המש .הבדנב הלביקש ףסכ

 .וטיגה לוסיח תעב התפסנ איה .םיבוט-תב הרש
 תעונת :ןיול בדו ןוארב .א יבצ לש םרמאמ תא הז רפסב 'ר 1

 ,הינשה םלועה-תמחלמב הנבוק ידוהי לש םינזיטרפהו ירמה
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 םייפסכה םהיעצמאמ ומרת םיבר .ויתודסומו וטיגה יבשות

 החירבה-תעונת .תינזיטרפה תרתחמל תורכינ תומורת םיבולעה

 וטיגה יאולכל ונתנ םימחולה םינזיטרפל תופרטצההו וטיגהמ

 .לודגה החוכו המסק דוס היה תאזבו בר ירסומ קופיס
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 וב רפוסי אל םא ,אלמ היהי אל וטיגה לש ותימדת רואית
 םתבריק ףקותב רשא ,םידוהי המכ לש הקיזמה םתלועפ לע םג

 ךותמ םנוצר תא ויתודסומ לעו וטיגה לע תופכל וסינ םינמרגל

 .םיישיא םיסרטניאו תינלוח היציבמא לש םיקומינ

 תאז התיה .יפסכ-ץיבורברס .י היה םהב ןושארהו שארה

 המחלמה ינפל דוע .דחאכ שפנ-טאש תררועמו תיקסטורג תומד

 עדי אוה .ןסורמ-יתלבו רעוס יפוא לעב שיא רותב עודי היה

 דופס-תיבב הארוהב םינש המכ קסע םגו ידמל הפי תירבע

 ינפלו ליעפ ינויצ םג היה המ"ןמז .אטיל ירעמ תחאב ירבע

 .תרחאל בוש הנממו תרחאל תחא תינויצ הגלפממ רבע המחלמה

 -הנתה בקע .תויושגנתהו תוירורעש לשב שרוג תוגלפמה לכמ

 רבע אוה .הארוהה תדובע תא קיספהל ץלאנ םג העורפה ותוג

 הדועת ףויז לשב .םיידוהי םינותע לש בתכ שמיש םשו הנבוקל

 םלוא ,רסאמ ישדוח העבראל ןודינו ילילפ ןיד-תיב ינפב דמעוה

 הטלשש הגלפמה ןמ םיינמואל םייאטיל םינקסעל ותבריק תוכזב

 תפוקתב .הנידמה אישנ ידי-לע ץיבורברס ןנוח אטילב ןמז ותוא

 בשיו .ד.וו.ק.נה ידיזלע רסאנ אטילב ןושארה יטייבוסה רטשמה

 -תיבמ ררחתשה םינמרגה אוב םע .המחלמה ץורפ דע אלכב

 ךרדב ,הנמתנ דימו ,םייטילופה םיריסאה לכ םע דחי רהוסה

 וטיגה םקוהשכ .ותודהי תורמל ,ופאטשיגב דבועל ,תנבומ אל

 ותחפשמ לכ םע ראשיהל (דחא ידוהי אפור דועלו) ול וריתה
 לכב טעמכ םשל אובל גהנ וטיגה לש ומויק תישארמ .ריעב

 -לא"ה לש םהיניינעב הלודג תונצחשב ברעתמ היה אוה ,םוי
 .הניקתה םתדובעל עירפהו תידוהיה הרטשמהו "טארנטסט

 -וכת .וטיגה ייחב ןובקירלו תורקפהל ,לובלבל םרג ץיבורברס

 םינאוס תואתשמו תוביסמ ויברוקממ המכ םע וטיגב ךרע תופ

 לע רוסאלמ עתרנ אל םג תחא םעפ .בערה רוביצה יניעל
 ,וטיגב הלגתנש תורכשו תוללוה-תיב רעבל "טארנטסטלא"ה

 םיכורא םימואנ תאשל גהנ אוה .ונמז תא םש הליב תופוכתו
 ותא תבשל הרטשמה-תדקפיממו "טארנטסטלא"המ שרוד היהו

 םילבותמ ויהש ,םילבלובמה וירבדל בישקהלו תוכורא תועש

 םישנאה תא ףדר אוה .תוברברתה ירבדו םירקש ,םימויאב
 ישנא ןיב "ךוותמ" היה ףא .ףנח-ירבד ול רמול ובריסש

 ופאטשיגה ינרופיצב ולפנש ,םידוהיה תוחפשמ ןיבל ופאטשיגה

 רוסמל דיקפתה תא ומצע לע לבקמ היהו ,תונוש "תוריבע' לשב

 תודחא םימעפ .םימולהיו בהז ,ףסכב שפנ-רפוכ ולש םינודאל

 -סטלא"ה תא ודימעהש תוירחא-יאו תוזיזפ לש םישעמ השע

 -תיבמ ורורחש רחאל הנש .הלודג הנכסב וידבוע תאו "טארנט

 ריעב ותרידב לודג התשמ ץיבורברס ךרע יטייבוסה רהוסה

 םהבו ,ופאטשיגה ישנא ,"הדובעל וירבח" תא התשמל ןימזהו

 רבד לש ופוסב .אטיל ידוהי תדמשה לע וחצינש הלא תא

 -ורברס תא ופאטשיגה ריבעה 1942 ץיקב .וינודא םג וב וסאמ

 אטיל תודהי

 לכ םע םש והודימשה םימי המכ רחאלו הנליוול הנבוקמ ץיב

 .ותחפשמ ינב
 -ילעב תדאגירב שאר ,רצפיל .ב היה וטיגב רחא סופיט

 דבע אל אוה .ופאטשיגה ליבשב ודבעש םידוהיה הכאלמה

 קפסל דציכ עדיש ןויכ ךא ,יפסכ-ץיבורברס ומכ ופאטשיגב

 םהיתוחפשמ ינבו ופאטשיגה ישנא לש תויטרפה םהיתושירד תא
 ול התיהו םנומא-שיא השענ -- םהיניעב ןח אוצמל ךיאו
 .ופאטשיגה לש תרמצה ישנא לצא תוברל ,םלצא לגר-תסירד

 -שיגה ישנא לע םימעפל עיפשהל תורשפאה תא ול ןתנ הז רבד

 הריבע לשב ספתנש ידוהי לש ולרוגב ונד רשאכ רקיעב ,ופאט

 םירה הז רבד .םהייח תא ליצהל חילצה םג םימעפלו ,יהשלכ

 ,תאזב קפתסה אל אוה לבא ,וטיגה יבשות יניעב ונרק תא

 ןדור לש תונוכתו תונסורמ-אל תויציבמא לעב היה ירהש

 לכ אלל ,טושפ שיא היה רצפיל .וטיגה-טילש תויהל הוואתהו

 ופאטשיגה ידקפמ תא ענכשל ליכשה לבא ,תוברתו הלכשק

 סויגבו הדובעה-דרשמ יניינעב רקיעב ,וטיגב "רדס" השעי אוהש

 .הפועתה-הדש ליבשב היפכ-תדובע ידבוע לש שורדה רפסמה

 לש ותוריש ןמזב דוע ופאטשיגב תולעל לחה רצפיל לש ובכוכ

 ידיב הלה לסוח רשאכ קר ואישל עיגה ךא ,יפסכ-ץיבורברס

 תא ופאטשיגה הנימ ץיבורברס לוסיח ירחא .הנליווב ופאטשיגה

 דילש הדובעה-דרשמ לעו תידוהיה הרטשמה לע חקפמל רצפיל

 -לא"ה לכ לע חקפמ רצפיל זא השענ השעמל ."טארנטסטלא"ה

 לכ רחא אלמל התיה הבוח .וטיגב לודג ףיקתו "טארנטסט
 בור-יפ-לע ויה ויתוארוה .וטיגל קזנ ומרג םא םג ,ויתוארוה

 ,וטיגב ןושארה והשעמ .חומ-ןטקו קפוא-רצ שיא לש תוזירפאק
 -סטלא"ה ןונגנמב יטסארד ץוציק היה ,הלודגל הלעש רחאל

 הדשב הדובעה ליבשב םישדח םירדאק רוציל הרטמב ,"טארנט
 -תיב ולסוחו רפסה-יתב תלועפ זא המצמוצ וז הביסמ .הפועתה

 רצפיל םג ןכ יפסכ-ץיבורברסכ .וטיגב םירחא תודסומו טפשמה
 אל ותעדלש הלא לכל רטונו םקונ היהו דובכה ירחא ףדר

 תופוכתש ,המית אופיא ןיא .ול וענכנ אלו אלמ דובכ ול וקלח

 ויהש ,"טארנטסטלא"ה ירבח ןיבל וניב םישק םיכוסכס וצרפ

 בשייל וחילצה בר ישוקב קרו ,תולודג תורצ איבהל םילולע
 ,םרב .סקלא .א ר''ד "טארנטסטלא"ה ר"יוי לש ותרזעב םתוא

 רזע -- ןוצר תעשב רקיעב -- םיתיעלש ךכמ םלעתהל ןיא

 .תונוש תורצמ וטיגה תא ץלחל "'טארנטסטלא''ל רצפיל
 ,1944 ילויב ,וטיגה לוסיח תעב .םוגע היה רצפיל לש ופוס

 םינמרגה .הינמרגל והואיצוי אלש ידכ ,"הנילמ"ב אבחתהל הסינ
 הלע ףוסבלו ואובחמ םוקמ תא תולגל םידחוימ םיצמאמ ושע

 .הבר תוירזכאב והוחצר םה .ותוא סופתל םדיב
 דוע םעפב םעפכ וטיגב וצצ םירכזנה "םיפיקת''ה ינש דבלמ

 םתבריק תא ולצינש םישנא הלא ויה .רתוי םינטק ,"םיפיקת"

 ,דיחי ינמרגל תישיאה םתבריק תא וליפא וא ,ינמרג דסומל
 םתבוטל וטיגהו "טארנטסטלא"ה לע םנוצר תא תופכל ידכ

 -יקת"ה לכבש הוושה דצה .םהירכמו םהיתוחפשמ ינב תבוטלו

 .ןובקירו היכרנא טעמ אל וטיגה ייחב וסינכהש היה "םיפ
 המויאה תואיצמה ירפ םה םג ויה רצפילכו יפסכ-ץיבורברסכ

 | ,וטיגב "םייח"ה לש



 לגט והילא ר''ד

 ןנחלא ר"ד

 היראוולאקב דלונ סקלא הרשו ריאמ-לארשי 'ר ןב ןנחלא ר''ד

 היהש ויבא תיבב יתרוסמ ךוניח לביק .1879 ראוניב 10זיב

 דליה דמל ויפמ .הארוהב קסעו דומלתב יקב ,םכח דימלת

 ליגב .תודהיה לש חורה יכרעל הבהאה תא שרי ונממו הרות

 הרות דומלל ךישמה םש .הנבוקל רבעו באה תיב תא בזע ריעצ

 זהב דמע .ןרטסכא רותב תורגבה תוניחבל ןנוכתה הז םע דחיו

 תנשב .גרבסגינק תללכמ לש תיאופרה הטלוקפל סנכנו ,החלצהב

 -יעדמ יפוא תלעב היצאטרסיד בתכ ,וידומיל קוח תא רמג 3
 ןחבנ ,(סירתה-תטולב לש דוקפיתהו הנבמה חטשב) ירקחמ

 ושמיש הטיסרבינואב םידומילה .האופרל רוטקוד ראות לביקו

 האופר-יפנעב הקימעמו תפקמ תיאופר תומלתשהל דוסי ול
 -וריונב םלתשה ןכ-ירחאו ,תפחשל םילוח-תיבב דבע -- םינוש

 תיאופר הקיטקרפב קוסעל ןוישר לביקו ןחבנ טאפרודב .היגול

 .קסנימ ךלפ ,וניזרבב אפור היה 1914 דע 1907 תנשמ .היסורב
 1912 תנשב .הביבסה לכמ וילא ורהנ םילוחו הליהתל אצי ומש

 תידוהי החפשמל תב ,ןיבלא םירמ תרבגה תא השאל אשנ

 התוויל איהו ,גרבסגינקבש רתויב תודבוכמהמ תיטנגילטניא
 שעמה יבר וייח ךרד לכב ,תוריסמו תונמאנ ,הבהאב ותוא

 .וטיגה תפוקתב רעצהו לבסה תונשבו ןנקיתכ םינשב רשואהו

 -תמחלמב ףתתשה ,יסורה אבצל אפורכ סיוג 1914 תנשב
 בוש המחלמה םות םע .תונייטצה-תותואל הכזו הנושארה םלועה

 ביבחה יאופרה עוצקמב הקומע תומלתשה תפוקת ויבגל הלחה

 דבעו ל"וחל אצי םשמ ,קלאבוסב ח"היבב דבע המ"ןמז .וילע
 תולחמב החמתה ןכו םירוספורפבש םילועמה לצא היגרוריכב

 םגו יטרפ אפור רותב דבעו הנבוקב עקתשה 1920"ב .תוימינפ
 להנמל הנמתג 1923-ב .יזכרמה יאבצה ח"היבב רוטנידרואכ
 וז הקלחמו הנבוקב ידוהיה ח'היב לש תימינפה הקלחמה

 הכלהל יניצר יעדמ יאופר דסומ הכפהו ותלהנה תחת החתפתה

 תא הב ללכיש ,הרופישלו התבחרהל תובר לעפ אוה .השעמלו

 ,םיריעצ םידוהי םיאפור לש רוד ךניחו לופיטהו ןוחביאה תוטיש

 קסע ןמז ותואב .ההובג תיעוצקמ הגרדל ועיגה ותכרדהבש

 םידוהי םילוח -- ללכהמ תאצוי החלצהב תיטרפ הקיטקרפב םג

 -רדח תא דימת ואלימ אטיל יבחר לכמו הנבוקמ םידוהי אלו

 לשו םעה-ינומה לש םאפור היה אוה ;ולש יקנעה הנתמהה

 הלשממה ירש לש ,דחי םג תונוילעה תוילאיצוסה תובכשה

 תוילוסנוקה לש ,תיטייבוסהו תינמרגה תויוריצה לש ,תיאטילה
 .תירצייוושהו תיגלבה

 -- ףרה ילב דבע תולילו םימי .ליגר יתלב ןדקש היה ועבטמ

 תועשמ .תיעוצקמה תורפסב ןויעב םיברע ,תישעמ האופרב םימי

 רכינ קלח תועיבקב שידקמ היה ולש תומועזה הלילה-תחונמ

 .םלועה תויורפסבו הקיתעהו השדחה תירבעה תורפסב האירקל

 תולועמה תוריציה תא עדי ,המכחו הרות שודגו אלמ היה

 ורמתשנ הלאה םירבדה לכ .ןושאר רוקממ הקומע העידי רתויב

 תינחורה ותומד בוציעל ןינב-ינבא ול ושמישו קזחה ונורכזב
 תונוכת לשו ףירח לכש לש חלצומ גוזימ הב היהש ,תינוגברה

 ל"ז סקלא

 הקומע הבהאו תירסומ תומילש ,דחושמ יתלב רשוי -- תולצאנ

 .ןויצלו לארשי םעל

 תוניחבל ןנוכתהש םימיב דוע הנבוקב ףרטצה ינויצה הנחמל

 הדוגאה דוסיב ףתתשה גרבסגינקב טנדוטס ותויהב .תורגבה

 הדימב .הפוריא-חרזמ יאצוי םידוהיה םיריעצה לש תימדקאה

 חור הררש וז הדוגאבש ,ותעפשהל תודוה הז היה הבורמ

 אטילב היה ,לבוקמה ןבומב ירוביצ-ןקסע תויהל ילבמ .תינויצ

 י'ץולחה" יניינעל רסמתה הריתי הבהאב .תינויצה העונתב ליעפ

 תונוגה ףסכ-תומורתב -- תיעצמא יתלב הרזע ול טישוהו
 -יצוביקב -- ךרוצה תעשבו ,תיבב ולצא יאופר לופיטבו

 קחרתה ,עימשה אל םימואנ ,ענמנ תויבמופ תועפוהמ .הרשכהה

 תישיאה השיגל תודוה -- ןכ-יפ-לע-ףאו ,תמוסרפ לכמ

 הרקוהו הדהא ול שכר -- ולש הרשיהו הרישיה העפשההו

 .ידוהי-אלהו ידוהיה רוביצה לש רתויב םיבחר םיגוח דצמ

 וירשק תא לצינ -- 1940/41 -- יטייבוסה שוביכה תפוקתב
 -תוזיו ןתמל הבקסומ תמכסה תלבק םשל תיסורה תוריצה םע

 וגילפהש םהמ ,םידוהי םירגהמ תואמל היסור ךרד רבעמ

 תבמטרב ורבעש םהמ ,לארשי-ץראל ולעו הסידוא למנמ תוינאב

 -תוצראל ועיגה ,ןפי וא ודוה ,סרפ ךרדו היסור יבחר תא

 .תורחא תוצראל וא תירבה

 תלחתהו אטילל ישילשה ךיירה לש ויתוסייג תשילפ םע

 תיזכרמה תוישיאל השענש סקלא ר"ד הז היה הדמשהה לושחנ

 לע הדקפ ופאטשיגה .הנבוק לש תידוהיה היסולכואה לכ לש

 -רופמה הקדובאלס) הלופמאיליוול -- וטיגל םידוהיה לכ שוריג

 ויהש ימ לש תבחרומ הפיסאב .(לארשי תוברת תודלותב תמס

 -תהשו ,ריעב וראשנ ןיידעש ,םיגוחה לכמ םיירוביצ-םינקסע

 ומצע לע לבקל סקלא ר''דל עצוה ,דאמ תיטאמרד חורב הלהנ

 זא היה אוה .וטיגב "טארנטסטלא"ה ר"וי לש דיקפתה תא

 םיצאנה תשילפ ינפלש םינורחאה תועובשב .חוכ-שושתו הלוח

 דיקפתה ביט ידמל ול היה רורב .יוד-שרעל קתורמ היה

 לבא ,רוביצ-ןברק תויהל וילעש עדי אוה ."הדוירבוא" לש

 לטנה תא וילע לביקו קומעה ימואלה ונופצמ וצל עמשנ

 -- תופידרהו םייוניעה ,תורצהו תוריזגה לכ וכתינ זאמו ,ילרוגה

 .ולש ושאר לע לכ םדוק

 לכל .יתמוק-רועיש לכב סקלא ר"ד הלגתנ וז הפוקתב

 ,ץוח יפלכ םג לבא ,ץרענו בוהא גיהנמל היה וטיגה יבשות

 .תדחוימ הדמע ול שוכרל חילצה ,םישקונה םיחצורה יפלכ

 הלאה םיחצורה ןיבש איה הדבוע ךא ,הזכ רבד ראתל השק

 -- ההובג תידוקיפ הגרד ילעב םהמ -- םיטעמ אל ויה

 -םור" תא טק עגרל וליאכ וחכש סקלא ר"ד לש ותוחכונבש

 .תינחורה ותופידע תא םתרכה-תתב ושחו םהלש יצאנה "סחיה

 רימט והשמ ינפמ המ"ןמזלו המ-תדימב םיעתרנ ויה םה

 תינצחשה םתמוק תא ךימנה וליאכש ,סקלא רי'ד לש ותוישיאב

 .ינחרצה םלוק תאו

 ,הלוח בולעה ורדחב וטיגב בכש סקלא ר"דו הרקמ היה
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 םוקמ ,הפועתה-הדש לע הנוממה ינמרגה ןיצקה ,גניליִאגו
 סנכנו וטיגה לא "דרי" ,וטיגה ידוהי בור לש היפכה-תדובע

 ר'ד ול רמא החישה ידכ ךות .תיקסע החישל סקלא ר"'ד לא
 ןורכז לעבו אוה ןימוי-קיתע םע לארשי-םעש גניִליִאגל סקלא

 .ויביטימ תא םגו ותער-ישנא תא ונורכזב רומשל עדויו ךורא
 האג תוינוציח ול התיהש ,הלוחה סקלא ר"ד לש ותומד

 וליאכ םיבוטחה ,םירווחה ,םייניצרה וינפ יוות ,דובכ תרמואו
 םירודחה ,םיצרמגהו םירצקה םירבדה ןכות ,הדבכ הר"הב ןבאמ
 תיתורפס תינמרגב ורמאנש ,תישיא תוליצאו ימואל ןואג

 הז יצאנש דע גניליַאג לע עיפשה הכ הז לכ -- תשטולמ
 ודיב זחא ,ידוהי הייאר-דע םג אצמנ רדחבש חכש ,לבלבתנ

 רמול ילבמו -- הקשנו ףפוכתה עתפלו הצחל ,סקלא רייד לש
 ,הנושמ תוביטר וזיאב תוקירבמו תולפרועמ ויניעשכ ,חלמ

 .רדחה ןמ אצי
 יתלב טעמכ העווז לש םינש ויה וטיגה םויק תונש שולש

 םוש ול ויה אלו ותימאל בצמה תא ריכה סקלא ר"ד .תקסופ

 םירבחו םידידי לש םצמוצמ גוחב .יגארטה ףוסל סחיב תוילשא

 בל-יוליגב ךכ לע ותעד תא עיבמ היה תוירחאלו ןויערל

 -יכומ תובבל קזחל ,דדועל לדתשמ היח הז גוחל ץוחמ .אלמ

 היה (הדמשה תולועפ) "תויצקא" תעשב .תווקת ררועלו שואי
 אללו רתויב הלודגה הנכסה תומוקמב ותדע שארב דמוע

 .ליצהל ןתינש תא ליצהל הסנמ היה ומצע ןוחטבל הגאד

 ןברדמו ןושארה ששואתמ היה תיצאנה תוירזכאה תרעס ךושב

 -ייחל תויורשפאה לוצינ םשל תידיימ הלועפל וירזוע-רבח תא
 תוגוסאה חכונ דומעל עדי אוה .הטילפה תיראש ליבשב העש

 םג ךא ,הנורחא לרוג תכמ לבקל ןכומו ץימא םישחרתמה
 לדרשמ לש םיניינעה תלהנה תא ןווכלו הצע סכטל עדי

 אלל ,םינפ-אושמ אלל ,הלוכ היסולכואה ןעמל םינושה וטיגה
 "טארנטסטלא"ה תולועפמ המכב ויה ותמשאב אל .ןידדתוויע

 םגש אוה םירבדה עבטמ .ול היוצרה הרשיה ךרדהמ תויטס

 םיצרש םילפטנ םינודיז םימב תפרטנ הניפס לש התיעקרקל
 הלענו אשינ םיבצמה לכב ראשנ ,טינרבקה ,אוה .םיליפטו

 אטיל תודהי

 .דשח לכל לעמ
 רתוי ותוא תעדל ביטיהש ,יאדווה ןודבאה תכשח ךותב

 הפיאשבש הבוגל םמורתהל אוה עדי ,וטיגב רחא םדא לכמ
 לתרתחמ ינויצ זכרמ לש דובכ-אישנ םג היה סקלא ר"'ד .רואל

 לדבה אלל העונתה יקיתו תא דחיאש ("קוצמ") וטיגב

 .הערכה-תועשל תולועפ םזיו תוגלפמ

 וירזועמ םידחא םע דחי אבוהו רסאנ ד"שת חספ ברעב

 םיצאנה ועציב םש ,םסרופמה תוומה םוקמ ,"9-ה טרופ"ל
 תדמשה לש "הלודגה היצקאה" םג ןכותב ,"תויצקא"ה תא
 השימח .1941 רבוטקואב 28-ב ,םידוהי םיפלא תעשתמ רתוי

 דגנ "היצקא"ה תא םיצאנה םש ומייק רסאמל םדוק םימי
 תועורז ןיבמ ולזגנש םידלי תואמ לשו תידוהיה הרטשמה
 םייוכיס .הרורב התיה רסאמה לש ותועמשמ .וחצרנו םהירוה

 ריבכה ירסומה חוכה חכשיי אל םלועלו -- תּומל קר ויה

 לעש ,סקלא ר"דמ ,טרופה ףתרמב םימיאה-לילב ,זא עפשש

 הארשה ירבדב וירבחו וירזוע תוביל תא לשיח תוומה-ףס

 -- זא רבע טויסה .לארשי-חצנ לעו םשה-שודיק לע תיאליע

 .וטיגל ורזחוה םיריסאהו -- סקלא ריד לש ותוכזב ילוא

 127ב .רתוי םישק םירוסי סקלא ר"ד ליבשב ןיכה לרוגה

 ורבקנ םידוהי יפלאו ,ףרשנו ץצופ ,וטיגה לסוח 1944 ילויב

 ולגוה ,םשארב סקלא ר"דו םיפלא המכ .ויתוסירה תחת םייח
 םש .גנירפואק דילש היפכ-תדובעל זוכירה-הנחמ לא ,ואכאדל

 תיב" םיצאנה יפב ארקנש ףירצה אפורל סקלא ר"ד הנומ

 ץלאנ ,חורה-ליצאו עדמה שיא ,קיתווה אפורה ,אוה ."םילוח

 ,םייח םירגפב -- תוקיר םיידיב תיאופר הניחבמ -- לפטל

 םרועב ומסרכ םיניכז-יליחנש ,םתאוצבו םנובערב ועווגש
 תנחצ םילעמה םהיעצפב הצרש המירש ,םהיתומצעל קבדנש

 אולמב ולש תימיספה הזונגורפה תתמאתמש האר אוה .ןובקר
 ודמע אל םישדח השולשמ רתויו -- ומע ןברוחב האר ,התמיא
 .ויתוחוכ ול

 הרוהטה ושפג התלע (17.10.444) ה"שת ירשת 'ל םויב
 .המימשה



 ןוסלטייפ .א

 "?עזשתה טרופה"

 תוומה"''טרופ''

 םירצבמ לש תרשרש ךותב תעבט היה "יעישתה טרופה"
 תלשממ רשא ,הדוצמה תא דחי ורציו הנבוק ריעה תא ופיקהש
 תורצבתהכ הרבעש האמה לש 80-ה תונשב המיקה היסור
 הברעמ-ןופצב אצמנ "יעישתה טרופה" .הינמרג דגנ תיאבצ
 ירוחאמ ריעה זכרממ רטמוליק העבשכ לש קחרמב ,הנבוק לש

 -ןופצל ליבומה שיבכה לש ילאמשה ודיצב ,הקדובאלס רברפה

 .הנבוק תדוצמב ישארה רצבמל בשחנ אוה .אטיל ברעמ
 אבצ ףיקתה ,הנושארח םלועה-תמחלמ תעב ,1915 טסוגואב

 לארנגה ,הדוצמה דקפמ .השבכל ידכ הנבוק תדוצמ תא הינמרג
 .הדוצמה תא ושבכ םינמרגהו ריעה ןמ חרב ,ביירוגירג יסורה

 -תיבמ קלח "יעישתה טרופה" היה תיאמצעה אטיל ימיב
 שוביכה ימיב עיגה ותליהת תצמשל ךא ,הנבוק לש רהוסה

 -םוקמכ עבקנ "טרופ"ה .הינשה םלועה-תמחלמ תעב ,ינמרגה
 ברעממ ואבוהש םידוהי יפלאל ןכו הנבוק ידוהיל הדמשה

 -ייובש ןכו ,םיסורו םיאטיל םג םש ותמוה םעפל םעפמ .הפוריא

 םימויאה הדמשהה-ירתאמ דחאל ךפה אוה .םייטייבוס המחלמ

 ןודזה-תינכות תא עצבל ידכ םמיקה ישילשה ךיירהש ,רתויב

 ."םידוהיה תייעבל יפוסה ןורתפה" לש
 םייובש תואמ-שמח םינמרגה ואיבה 1941 ינוי ףוסב רבכ

 תמוחל ךומסב רופחל ווטצנ םה .ייעישתה טרופ"ל םייטייבוס

 -ןופצמ "טרופ"ה תא הפיקמהו רטמ השיש ההבוגש ,ןוטיבה
 ,וכרוא רטמ האמ םהמ דחא לכש תורוב רשע-העברא ,ברעמ
 ששמ ודבע םייובשה .וקמוע רטמ השולשו ובחור רטמ ינש
 רקובב :םויב םיימעפ םהל ונתנ לוכאל .ברעב עבש דע רקובב

 םייובשה .המדא-יחופת תופילקמ קרמ םיירהצבו ,םחל םע הת
 שדוח ידמ .םירמושה לש חצרה-תוכמו ךרפ-תדובע ,בערמ ותמ
 .םילפונה רפסמ תא אלמל ידכ ,םישדח םייובש 200--150 ואבוה

 דע "יעישתה טרופה" תא ורבע םייובש ףלאמ תוחפ אל
 םינמרגה ורחב םייחב ודרשש הלאמ .תורובה תריפח תמלשהל

 .תויריב ולסיח ראשה לכ תאו ,שיא םייתאמכ ,רתויב םיקזחב
 ולסיח ,ותמוחש םידוהי תויווגב ואלומש תורובה יוסיכ רחאל

 קר .םייחב זא דע ורתונש םייובשה םייתאמ לכ תא טעמכ םג
 רתוי רחואמ .םייחב ודרש -- םידוהי םלוכ -- םהמ השולש

 .םידוהי םלוכ ,םייובש תורשע חמכ דוע "טרופ"'ל ואיבה
 ינומה-חצר "יעישתה טרופ"ב לחה תורובה ונכוהש רחאל

 7-ב ריעב העצובש "היצקא'*'ה תונברק ולסוח םש :.םידוהיה לש
 "תויצקא"ה תונברק ,וטיגה תליענ ינפל עובש ,1941 טסוגואב

 ."יאבצ רצבמ" ונבומו תיסורה הפשב ורוקמ "טרופ" םשה 1

 -ירתאכ םינמרגל ושמיש הנבוק-תדוצמב םירחא "םיטרופ" םג 2

 םינזיטרפה' ידי-לע ואלכנש םידוהי יפלא המכ .םידוהיל הדמשה

 534 ; "יעיבשה טרופ"ב ורונ המחלמה תליחתב "םיאטילה

 -םוקמכ ךא ."יעיברה טרופ"ב ודמשוה "םידוהיה םיטנגילטניאה"

 ,"יעישתה טרופה" שמיש הנבוק ידוהיל ישאר הדמשה

 28-הו (ןטקה וטיגה) רבוטקואב 4-ה ,רבמטפסב 26-ה לש
 .("הלודגה היצקאה"') רבוטקואב

 ייעישתה טרופ'ב ודמשוה "הלודגה היצקאה" ירחא שדוחכ
 -קנארפ ,הניו ,ןילרבמ הדובעל וליאכ תבכרב ואבוהש םידוהיה

 ודמשוה רתוי רחואמ .םירחא תומוקמו ואלסרב ,ןיימדנ"ע-טרופ

 העודיה ,1943 ראורבפב 4-המ "היצקא"ה תונברק םוקמב

 ינשה םויה תונברק םש ודמשוה ןכו ,"דארגנילטס תייצקא"כ
 .1944 ץרמב 28-מ "םידליה תייצקא"ל

 שי ,תויווג םיפלא תשולשכל םוקמ היה רוב לכבש רחאמ
 ואצמ "יעישתה טרופ'"'ב ורפחנש תורובה רשע-העבראבש חינהל

 ויה עירכמה םבור .תונברק ףלא םיינשו םיעבראכ םתומ תא
 םייובש) םידוהיזאל לש ןטק רפסמ םג היה ךא  ,םידוהי
 .(םירחאו םיטסינומוק ,םיאטיל ,םייטייבוס

 ןמזל ,םיסינכמ ויה "יעישתח טרופ"ל ואיבהש םידוהיה תא
 תוצובקב םילבומ ויה םשמ .רצבמה לש רצחלו םינבמל ,רצק

 תחת הרושב העברא םיכורע ,ףטו םישנ ,םישנא ,שיא האמ לש

 .םייאטילה םינוילטבהו תיאטילה רזעה-תרטשמ לש רמשמ

 םיצעה דיל ,ךרדב .תורובל דע רטמ 200-כ הרבע הצובק לכ

 םהיגותחתבו םינוילעה םידגבה תא דירוהל וצלאנ ,םיהובגה
 וצלאנ אל הינמרגמ םידוהיה קר .תורובל דע האלה ולבוה

 וללעתה םיוולמה *.םהידגבב תורובל ולבוה םהו טשפתהל

 .רובב בכשל הצלאנ הצובק לכ .תוירזכאב םוכיהו תונברקב

 .םימ םיאלמ דוע ויהש תורובב וסנכוה תונושארה תוצובקה

 .הירידתונוכממ שא הילע הכתינ הצובקה הבכשוהש רחאל דימ
 .הלילח רזוחו תמדוקה הצובקה לע בכשל הצלאנ האבה הצובקה

 ,םישנא תואמ לע .תוומ-רודכ לבקל "לזמ"ה היה םלוכל אל
 .םישדח םיעגפנ ומרעוה ,ועצפנ קרש

 יתלבו הלודג תחא הללי הדהדה םהילא ךרדבו תורובה דיל

 תא תואשונ ןהשכ ,םיגורהל לעמ תורובל ולחז תוהמא .תקסופ

 רתוי םילודגה ןהידלי תא תוליבומו ןהיתועורזב ןהיתוטועפ
 התיה המדאה .ןתומל וכיחו םירונה תויווג לע ובכש ןה .ןהידיב

 םד ירוכיש ויה ,םינמרגו םיאטיל ,םיחצורה ! תועמדו םד תייוור

 ךא ,המדאב םתוא םיסכמ ויה תורובה ואלמתהש רחאל .חצרו

 תואמ התוא ועינה .המדאה הטקש אל ןכמ רחאל בר ןמז

 .םייח ורבקנש םיעוצפה
 םידוהי המכ "טרופ"ה רצחב ונפ ,חצרהו הטיחשה ךלהמב

 תוומל תכללו ימצע דובכב גוהנל םהל וארקו םילבומה-להקל

 .םרומ שארב
 ויה ןהילעו תויאשמ "טרופ'יל תועיגמ ויה הדמשה לכ ירחא

 -וליבח .הריעה םתוא םיאיצומו םיחצרנה ידגב תא םיסימעמ

 םירחא תומוקממו הינמרגמ הדמשהל ואבוהש םידוהיה לש םהית
 הנעגת" תוליבחהש תונברקל רמאנ .תבכרה-תנחתב וראשנ

 .תורובב רחואמ רתוי םתוא ואצמ ךכ 3
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 ,םמצעל ופאטשיגה ישנא וחקל הז לכ תא ."רחואמ רתוי םהידיל

 .םהיתובוהאלו םהיתושנל

 םינומהה-חצו תובקע לוסיח

 דיל ריבכ ןוחצנ תוצעומה-תירב הלחנ 1943 ראוני ףוסב

 יטייבוסה אבצה .6-ה ינמרגה סייגה תא הדימשהב ,דרגנילטס

 ררחשו לודג הדימ-הנקב םינמרגה םישבוכה לע הפקתימב לחה

 תא ץליאו ,היסורב םירחא תומוקמו הניארקואמ םילודג םיקלח

 .ושבכש םיחטשהמ רתויו רתוי תגסל ישילשה ךיירה אבצ

 םג םיליעפ ויה םיטייבוסה לש הליהתה-תפופא תומדקתהב

 ,השגרה התיה .םיצאנה לש םבגב ולעפש םייטייבוסה םינזיטרפה

 תיזחה" תא וחתפי הילגנאו הקירמאו םויה קוחר אל הנהש

 יגיהנמ .ברעממ םגו חרזממ ףקתות הינמרגו ,תפרצב "הינשה
 התלפמ םוי ברקתמש רתויו רתוי שיגרהל וליחתה םיצאנה
 לכ לע ןידה תא תתל היהי םהילעשו הינמרג לש תצחומה
 םיפח םישנא ינוילימ דגנ ועציבש העווזה-חצרו המחלמה-יעשפ
 ךכ םשל .םהיתוחיצר תובקע תא תוחמל וטילחה םה .עשפמ
 וכייתשה רשא ,("סודנמוקרדנוז") תודחוימ תוצובק ומיקה
 תא איצוהל היה הדיקפת ."1005 עצבמ" הארקנש הדיחיל
 "הדמשהה ירתא"ב ורבקנ םהב תורובה ךותמ תונברקה תויווג
 ,הנבוקב יייעישתה טרופ"ב םג םהיניבו הפוריאב םינוש תומוקמב
 הדובעה לוהינל ."'ב 1005 הדובע רתא" םינמרגה ידי-לע ארקנש
 .ףידאר ףלודור רריפמרוטשרבואה עבקנ "יעישתה טרופ"ב

 תונפל םיאטילל ופאטשיגה התרוה 1943 רבמטפסב 20"ב
 םיריסאה .םתושרב ןמז ותוא דע היהש ,"יעישתה טרופה" תא

 -תיבל ורבעוה ,םיאטילה תושרב ךיראת ותוא דע ויהש םיאטילה

 ,םייטייבוס המחלמ-ייובש 28 קר ורתונ "טרופ"ב .הנבוקב אלכה

 ונמזב ופתתשהש םייובשה תשולש םג םהיניב ,םידוהי םלוכ
 +4.םידוהיה תדמשהל הייאר-ידע ויהשו תורובה תיירכב

 ואיבה "'טרופ"ל .ופאטשיגה תושרל רבע "יעישתה טרופה"

 ,תואלשלש ,בחר דב ילילג ,קלד תויבח ,תובאשמ ,םיתא 0

 .רופחד ןכו ,םשארב םילוקנאו םיכורא תוטומ

 תומירעב םתוא םורעלו םיצע רסנל הדוקפ ולביק םייובשה

 םע תורובה 14 ואצמנ וב םוקמל ביבסמ תוטומ עוקתל ןכו

 והבגש ,םירוט ינשב דב ושרפ תוטומה לע .םיחצרנה תויווג
 .השענה תא תוארל לכוי אל דחא ףאש ידכ ,רטמ השולש היה
 ,וריהזהש תובותכ םע םיטלש ועבקנ "טרופ"המ המדקחרמב
 .הארתא לכ אלל הריי "טרופ"ל ברקתמה לכש

 ,ודבע םש ריעב ופטחנש ,וטיגהמ םידוהי 16 ואבוה "טרופ''ל
 .תוידוהי םישנ שולש ןכו

 257ב .םיפסונ םייובש השימח "טרופ"ל ואבוה רבוטקוא ףוסב
 לע זירכהל וזעה רשא םייובש העבש ורונ 1943 רבמבונב

 .המחלמ-ייובש 26 "טרופ''ב ורתונ ךכ .םילוח וא םישלחכ םמצע

 וטיגהמ םינזיטרפ 12 "טרופ"ל ואבוה 1943 רבמבונב 18-ב
 תינזיטרפה תרתחמה תעונתש םירבגהמ קלח הלא ויה .וספתנש
 ןוויכל ,םידבוע תצובקכ םיווסומ ,רבוטקואב 28-ב החלש וטיגב

 תמישמ' לכ .םינזיטרפל סיסב םש םיקהל ידכ ,הבטסוגוא תורעי

 םייח ולפנ םקלחו וגרהנ םיפתתשמהמ קלח .הלשכנ "הבטסוגוא

 לש העווזה יטרפ לכ לע ,"טרופ'ה יריסא ,םידוהיה ודמל םהמ 4

 ."טרופ"ב םידוהיה חצר

 אטיל תודהי

 תועובש רפסמ ךשמבו הנבוק אלכב םוקיזחה רשא ,םינמרגה ידיב

 .תוירזכאב םוכיהו םוניע
 םהיניבו םיפסונ םיריסא העבש ואבוה 1943 רבמבונב 27-ב

 ריאמ) 15 ןב ידוהי רענ *,וספתנש הנבוק וטיגמ םינזיטרפ ינש

 ןכו הבוגי תוביבסמ (בונאגרוק םיחאה) םיסור השולש ,(רש

 .הינלופ השא
 ךיראתל דעו רבמבונב 27-המ לחה "טרופה ישנא" רפסמ

 : היה םבכרה .הנתשנ אל החירבה

 6 םידוהי המחלמ-ייובש

 4 הנבוק וטיגמ םינזיטרפ
 17 | ריעצה רענה םע דחי הנבוק וטיגמ םירבג

 3 הנבוק וטיגמ םישנ
 3 הבוני תוביבסמ םיסור
 1 הינלופ השא

 64 - לכה-ךס

 תוצובק שולשמ ויה "טרופה יריסא" ןיבמ םידוהיה 0
 וטיגמ םינזיטרפ (2 ; םייטייבוס המחלמ ייובש (1 : תודרפנ
 ויה אל תוצובקה לכמ םישנאה .םירחא וטיג-יאולכ (3 ; הנבוק
 ,םתלכשה ,םכוניח ,םגזמ ,םייפואב הזמ הז ולדבנ םה .תחא השקמ

 ,םיאפור השולש םהיניב ויה .דועו םליג ,םעוצקמ ,םמלוע תפקשה

 -ילעב ,בר ,רייצ ,ןורטאית ןקחש ,םיאנכט ,םיסדנהמ ,חקור

 היה .רדגומ עוצקמ ילב וא רחא עוצקמ ילעב םישנאו הכאלמ

 הקשימ' יוניכה לעב ,הסידואמ "ןותחתה םלועה' שיא םג םהיניב
 ךשמב אבחתה אוה .ריעצה רענה םהיניב היה ןכ ."הגאידורב
 םיאטיל ידי-לע ספתנ אוה .ןזוא ול האפק םש ,תורעיב םייתנש
 ."טרופ"ל אבוה 1943 רבמבונב 27"בו ופאטשיגל והוריגסהש

 ."רעיה שיא" ול וארק "טרופ"ה ישנא
 םייפגמה תא וצלח ,םיסיכה תא ונקור "טרופי'ל םיאבומה לכל

 ךורא הנבמב וקזחוה םלוכ .("ספמולק") ץע-ילענב םוליענהו

 לודג לזרבדרעש ךרד התיה וילא הסינכהש ,תומוק יתש ןב
 לכב העבש -- םיאת 14 ויה הנבמב .לוענמ לע רוגס היהש
 -חתה המוקב םיאת העברא קר וספת "טרופ"ה יריסא .המוק

 ,שיא 20 םהמ דחא לכב ,7-ו 6 ,3 'סמ םיאתב םירבגה : הנות
 המוקב םיפסונה םיאתה תשולש .5 'סמ אתב םישנה עבראו
 .םיקיר ויה הנוילעה המוקב םיאתה תעבש לכ ןכו הנותחתה
 .לזרב-יגירס יושע היה ןורדסמל םיאתה ןיב דירפהש ריקה

 .םיאתה ךותב השענ המ תוארל דימת היה רשפא ןורדסמהמ
 .הנוילעה המוקל הנותחתה המוקהמ וליבוה לזרב-תוגרדמ

 ,םינמרג 35 לש דבכ רמשמ דקפוה "טרופ"ה יריסא 64 לע

 תוצובק יתשל וקלחנ םה .הירי-תונוכמו יטמוטוא קשנב םינייוזמ

 יניצקמ תבכרומ התיה תחאה .הלילבו םויב תופלחתמ ויהש
 לש (ייצילופ-ץוש) ''הנגהה תרטשמ" יניצקמ הינשהו ופאטשיג
 .רמשמ דקפמ דמע רמשמ תצובק לכ שארב .הניו

 ,םיכוראו םיבחר ץע-ישגרד לש תומוק יתש ויה את לכב
 תוכימש יתש לביק ריסא לכ .שק לש הקד הבכשב ודפורש

 ירבחל עדונ -- טנאקסיד אבאו קו'צנליו ןרהא -- םהינש יפמ 5

 ,"טרופ"ב םדוקמ רבכ ואצמנש ,םידוהיה םינזיטרפה תעונת

 רעיל הירבח תא החלצהב תחלוש וטיגב םינזיטרפה תעונתש

 וב םוקמ -- הנליוומ מ"ק 30דכו הנבוקמ מ"ק 130 -- יקינדור

 | ,םייטייבוס םינזיטרפ לש סיסב אצמנ



 הנבוק וסיג

 ,תובגמ .הב תוסכתהל הינשהו ובכשמל עצמכ תחאה :תוקד
 .ונתינ אל ,הצחר-ןובס וא םירכ

 -רשב בקר לש לבסנ יתלב חיר דמע םיאתבו הנבמה לכב
 גופס היה לכה -- םהידגבו םישנאה ,םישגרדה ,תוריקה .םדא
 ןמזמ .תיסחי ,תוער ויה אל ולביקש ןוזמה-תונמ .םויאה חירב
 םהל לֶא יכ םהל רמאנ םג .ןושיעל תוירגיס םג ולביק ןמזל
 טרופ"ב םתדובע תא ומייסיש ירחא יכו ,םהייחל שושחל
 .רחא םוקמל המוד הדובעל ורבעוי "יעישתה

 הנבמ ידי-לע םיינשל קלחנ תומוקה יתש ןב ךוראה הנבמה

 רתוי הינשהו הנטק תחאה : תורצח יתש רצי הז .תחא המוק ןב
 ,חבטמה ,הייחפנה ,רמשמה-תיב ואצמנ הנטקה רצחב .הלודג
 .הרפסמהו הירגנה ןכו ץחרמה"תיב

 רהמ" הקעצב םיאתה תותלד תא חתופ רמשמה היה רקובב
 םיכלוה ויה "טרופ"ה יריסא .ךשוח דוע היה ץוחב "!םוקל
 םהיתויפוגב םיבגנתמו םיצחרתמ ויה ןכ-ירחא .שומישה-תיבל
 ויה ,ןושאר רוא םע ,ןכמ רחאל .םהינימל םיליפט תואלמ ויהש

 םינמרגה וארק ךכ -- "ברקה הדש" ."הדובע"ל םתוא םיליבומ

 חורבל ולכוי אלש חיטבהל ידכ .תורובה 14 ואצמנ וב םוקמל

 םהילגר לע םיקיזאב הדובעל "טרופ"ה יריסא תא םיליבומ ויה

 -םיינש םתוא ולבכ הליחת .םתדובע ןמז לכ םיראשנ ויה ךכו

 לכ ,זכמ רחאל ,ולבכ ןכלו "הדובע"ל עירפה הז רבד .םיינש

 הכילהל דאמ העירפה םילגרה לע הרצקה תרשרשה .דרפנב דחא

 ויה הכילהה תעב .םימויא םיבאכל םרוג היה בחר דעצ לכו

 ינבצע דימת היה רמשמה .תיצובה עקרקב תועבוט ץעה-ילענ
 .תכללו רהמל םישנאב קחדו

 המויאה הדובעב תורישי םיקוסע ויה םיריסאה 64 לכ אל

 ורסינ םיסורה תשולש .ןתפירשו תורובהמ תויווגה תאצוה לש

 םישנ יתש ;"טרופ"ה לש "הנטקה רצח"ב םיצע םימיה לכ

 שוח .רמשמה לש הזב -- םייתשו ,םיריסאה לש חבטמב ודבע
 ,םינוש עוצקמ-ילעבכ םמצע עיצהל "טרופ"ה יריסאל שחל אירב

 ךכ לשב .י'טרופ"ה ינבמ ךותב תונוש תודובע עצבל םילוכיה

 םיינש :םינפב אלא ,"ברקה הדש"ב אל םיריסאהמ קלח דבע

 -יניש תא הקנמ היה ,ועוצקמב חקור ,דחא ; הירגנב ודבע

 דחא ; תורובהמ ואצוהש תויווגה לע םימעפל ואצמגש בהזה

 -- דחא ; (םיקיזאב םיריסאה תא לבוכ היה אוה) הייחפנב דבע

 -- דחא ;"טרופ"ה לש בכרה יאנוכמ היה -- הז רמאמ בתוכ
 -יתבב -- השולש ; הרפתמב דבע דחא ; רמשמה ישנא לש רפס

 ךירצ םהילא .ןויקנ לעופ היה דחאו חבטמב דחא ;הכאלמה

 יקסלודופ רדנסכלא ,י'יטרופ"ה יריסא תצובק שאר תא ףיסוהל

 רתוי אל ךא -- םיינש .(דארגנינל דילי ,המחלמ-יובש)
 הדש"ל תכלל אלו םירדחב ראשיהל םיאשר ויה -- םיינשמ

 .מ אפורהמ ןוישר ולביקו בוטב ושח אלש הרקמב ,"ברקה

 עבראו םיסורה תשולש םע דחי .(ריסא אוה םג) יונטרופ

 הדבוע ."תדובע'ל םיאצוי ויה אלש ,שיא 22 הלא ויה םישנה
 יניינב ךותב םינפ-תודובעב םיקוסע ויה םיריסא רפסמש ,וז

 תא החיכוה ,הלודג רתוי העונת תורשפא םהל התיהו "טרופה

 .םיריסאה לכ ליבשב רתויב הבושחכ ,רתוי רחואמ המצע

 הדש"ל םוי לכ םיאצּומ ויהש ,םילובכה "טרופ"ה יריסא 2

 הדובעה תטיש יפל לכה ,תודחא תוצובקל וקלוח ,"ברקה
 יםילבס"ה ,"'םישפחמ"ה ,"םיכשומ"ה ,"םירפוח"ה : תינמרגה
 ."'שאה יבכמ"ו

 תבכש תא תורובהמ ריסמ רופחדה היה "הדובע"ה תליחתב
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 םידא םילוע ויה רופחדה דבע וב םוקמהמ .תיצובה המדאה
 ןוחרסה ותוא ,בוקר םדא-רשב לש ארונ ןוחרס םיציפמו םיכימס
 ריסהש רחאל ."טרופ"ה יריסא תא וקיזחה ובש ,ןינבב דמעש
 םיתאב םיעיגמ "םירפוח"ה ויה הנוילעה הבכשה תא רופחדה
 םיכורא תוטומ םיעקות "םיכשומ"ה ויה זא .םיחצרנה תויווגל דע
 תדוקפ יפל ,םיכירצ ויה ,תרחא אלו ,ךכ) "תובוב"ב לזרבזיוו םע
 תורובהמ ןתוא םיאיצומ ,(םיחצרנה תויווגל אורקל ,םינמרגה
 בורל .והשימ ריכהל היה רשפא-יא .רובה חתפ לע םיקרוזו
 קר ונמזבש ,תוארל היה רשפא .םיחותפ תויפ םע ויה םה
 ויה .תורובב וקנחנ יכו תויריהמ ועגפנ אל ללכב וא ועצפנ
 םישובל םהשכ וחצרנש הלא ויה .ןריכהל היה רשפאש תויווג םג
 ורבקנ הב עקרקהש רחאמ ,הפי ורמתשנ םהיתויווג .םהידגבב
 .רתוי ההובג האצמנש תיסרח-תמדא התיה

 םיקדוב "םישפחמ''ה ויה המדאה ינפ לע וכלשוהש תויווגה תא
 תובתות ,בהז-יניש ,םיליגע ,תועבט : ךרע לעב רבד לכ םידירומו

 ךותל קורזל םיכירצ "םישפחמ"ה ויה הלא לכ תא .המודכו
 .ופאטשיגה ןיצק ידי-לע תונדפקב הרמשנו םדיל הדמעש הבית

 -תובוקרה תויווגב קיזחהל היה םהילעו םיריסאל ויה אל תופפכ
 .םהידיב הצחמל

 לע ''תובוב" יתש םיחינמ "םילבס"ה ויה םישופיחה ירחא
 .ןפרשל הרודמ םיניכמ ויה םש ,שרגמל ןתוא םיאשונו הקנולא

 ,וביבס הרפחנש הקומע אל הלעתב ףקומ היהש ,הז שרגמב

 .מ רייד) "שאה יבכמ דקפמ" לש ודוקיפב "שאה יבכמ" ויה

 (יאופרה תורישב ןרס-בר רבעשל ,המחלמ-יובש ,בונימינ

 "'תובוב"ה לע ."תובוב" לש הבכש הילעו םיצע-תבכש םירדסמ
 .האלה ךכו "תובוב" בוש הילעו תפסונ םיצע-תבכש םימש ויה

 "תובוב'ה רפסמ תא סקנפב םשור היה "שאה יבכמ דקפמ"
 רוניצב םיזיתמ ויה "תובוב"ה םע םיצעה תמירע לע .ופרשנש

 .הלילה לכ תרעוב התיה הרודמה .התוא םיתיצמו קלד רמוח
 ,1943 רבמצדו רבמבונ ,רבוטקוא ישדוח לש ךשוחה תולילב

 ייעישתה טרופה" לש הביבסה לכ תא הריאמ שא-תבהל התיה

 .וטיגב ודרשש םידוהיה לש םהיתובלב תוומ-דחפ הליטמו

 לזרב-יחטשמ לע תומצעה ידירש תא םישתוכ ויה תרחמל

 .םישיבכ תלילסב רמוח קדהל ידכ וב םישמתשמש די-שבכמב
 ,שרגמה לכ לע םירזפמ ויה רפאה תא

 .ןייוזמו דבכ רמשמ תחת ןמזה לכ ודבע "טרופ"ה יריסא
 -תנוכמו ףיקז וילעו ץע-לדגמ היה רדוגמה חטשל לאמשמ

 'הדובע'ה ירחא .ופאטשיג יניצק ודמע לעשו דעצ לכ לע .הירי

 .םיקיזאה תא םהילגרמ םיריסמו ןינבל םיריסאה תא םיריזחמ ויה

 ונתינ (ברעב 7 העשב) םיאתה תריגסו החוראה תלבקל דע

 אתמ רובעל םיריסאה ולכי ןהב ,תוישפוח תועש יתש םיריסאל
 .ןוסאל םהירבח תא בורקמ ריכהלו אתל

 וליפאו ,םיינמרג אבצ יניצק ןכו רמשמה-דקפמש ןייצל שי
 "תדובע" תא רקבל ידכ "יעישתה טרופ"ל םיאב ויהש ,םילארנג

 וחצרנ תורובב ובכשש םיגורהה יכ םענכשל וסינ ,םיריסאה

 וטילחה םיינמרגה תונוטלשה יכו ,יטייבוסה ןוטלשה ידי-לע

 םימרוזה םימה תא תוליערמ" ןהש רחאמ תויווגה תא ףורשל
 ..."ריעב

 ייטרופ''ה ןמ החירבה

 םצעמ "טרופ"ה יריסא לש יסיפה לבסה תא ראתל רשפא-יא

 -רגהש הליעגמהו המויאה "םתדובע"מו 'תוומה טרופ"ב םתוהש
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 .ינחורה םלבס היה רתוי לודג ךא .הב קוסעל םוצליא םינמ

 הלע אל .םתוא ולסחי "םתדובע" םויס םעש ,םלוכל רורב היה

 שמשיש והשימ ריאשהל םמצעל ושרי םינמרגהש והשימ תעד לע

 -- דירחמה עשפה תובקע תא שטשטל םנויסנל היח תודע

 יריסא תא .םידליו םישנ ,םירבג :עשפמ םיפח םישנא יפלא חצר

 וחרכוהש ,תויווגה יפלא ןיבש העידיה דחוימב התניע "טרופ"ה

 םינב : םהיתוחפשמ-ינב םג ואצמנ ,ןפרשלו תורובהמ ןתולעהל

 םג םתוא הפדר .םירכמו םיבורק ,תויחאו םיחא ,םירוה ,תונבו
 ,םה םירזוע םחרוכ-לעבו םנוצרל דוגינב הנהש ,הבשחמה

 ילואו םימויאה םהיעשפ תובקע תא שטשטל םיצאנל ,םידוהיה

 .םהל עיגמה שנועהמ ,הינמרג לש התסובת רחאל ,ץלחיהל םג

 הווקת לכ ודביא םה .שואי ופקתנ "טרופה יריסא ןיבמ םיבר
 םג ואצמנ תאז לכב .אצומהדרסח םבצממ םעפ-יא לצניהל

 ידכ הרובג-תלועפ ןנכתל וטילחה רשא ,םישנא רפסמ םהיניב

 העוציבמ עתריהל אלו ,"טרופ"המ חורבל םיריסאה לכל רשפאל

 לש הנטק הצובק קרש ,רורב היה .תינוימד התארנש תורמל
 תונכהה לכ תא תושעלו הלועפה תא ןנכתל הכירצ םיריסא

 עגרל דע תודוס-ידוסב רמשיהל היה ךירצ רבדה .העוציבל

 ,המחלמה-ייובש דחוימב ,םיריסאה לכ אל .החירבה לש ןורחאה

 .תפתושמ הפש אוצמל היה רשפא םלוכ םע אלו םינמיהמ ויה

 ,םיריסאה לכ תחירב תא רשפאל הכירצ תינכתהש ,רורב םג היה

 היהיש ידכ ,תישאר : תוביס יתש לשב תאזו ,ללכהמ אצוי אלל

 ; םינמרגה וללוע חמ רפסל ולכויש םילוצינ לש רתוי לודג רפסמ
 םילסחמ ויה טלמיחל חילצי םיריסאהמ קלח קרש הרקמב ,תינשו

 ידכ תושק םתוא םינעמ ויה לוסיחה ינפלו ראשה תא דימ

 לע לקמ היהש רבד ,החירבה העצוב ךיא םהיפמ איצוהל

 .םיטלמנה ירחא הפידרה תא ןגראל םינמרגה

 תועש יתש "טרופ"ה יריסאל ויה ליעל רכזנ רבכש יפכ
 ברעה-תחורא תא םלבק דע ,"הדובע"המ םבוש רחאל החונמ

 .םישנאה ןיב תושיגפל לצונ הז ןמז .םירדחה תליענו

 ןיב תוצעייתה 3 'סמ אתב המייקתה 1943 רבמבונב 21"ב
 לע הבסנ תוצעייתהה .7-ו 6 םיאתה יגיצנ ןיבו אתה יגיצנ

 םיגיצנה .העוציב יכרדו "טרופ"ה ןמ החירבל תינכת דוביע
 - 3 'סמ אתמ :את לכמ םיינש %,םירבח השש ןב דעו ומיקה

 .יו ןמדירפ .ט -- 6 'סמ אתמ ;ןוסלטייפ .או ץיבלמיז .מ
 : םייטייבוס המחלמ-ייובש ינש -- 7 'סמ אתמ ;יקצינלסו
 רבחמל רוכז .אל ינשה לש ומשו ,ץיבילאונמא קראמ חיה דחאה

 םיריסאה לש םבל-תמושת תא ךושמל אל ידכ .הז רמאמ
 ימ ,(יקחצי) קנורטבלג לאכימ ןזיטרפה לע לטוה תוצעייתהל
 ,1940/41 םינשב הנבוקב יתכלממה ןורטאיתה ןקחש ונמזב היהש

 -יסבו םירישב "םיריסא"'ה תא עשעשלו לודגה ןורדסמל תאצל

 לע ןוסלדיא ןועמש ןזיטרפה בצוה ןכ-ומכ .םינוש םירופ

 ילוצינמ דחא -- יקסבוניקרק .פ לש ותסריג יפל : תכרעמה תרעה 6

 -סלודופ רדנסכלא םג דעווב וללכנ -- ץראב אצמנה "טרופה
 היבוטו טנאקסיד אבא ןכו (המחלמדיובש) בוחאש .ר  ,יק

 ,הדבועה ןמ םיעבונ תואסריגה ילדבה יכ ,חינהל שי .קינבוליפ

 יפכ -- ןכמ רחאל םקוהש דעווב םירבח ויה םינושארה ינשש

 ירבח ויה קינבוליפו טנאקסיד וליאו הז דומעב ןלהל אבומש

 לפמג .ב ,קו'צנליו .א םע דחי ,"טרופ"ב "לומוסמוק"ה תצובק

 ןוגראל עייסל ,רתיה ןיב ,היה תאז הצובק דיקפת .ןוסלטייפ .או

 .םיריסאה ברקב לארומה תא תולעהלו החירבה

 אטיל תודהי

 המייקתה וב ,3 'סמ אתל ליבומה ,ןורדסמה הצקב רמשמה
 .תוצעייתהה

 ןוסלטייפ .א עיצה ,ץיבלמיז .מ םע תמדקומ תורבדיה ךות

 םיאתה תא לוענל םאובב םקשנמ רמשמה ישנא תא קרפל

 ,הלבקתנ אל וז תינכת ךא ."טרופ"ה ןמ חורבל זאו ,ברעב
 ."טרופ'המ תאצל הכרדו הרהנמ תורכל דעווה טילחה המוקמבו

 ,רדח אצמנ עקרקה-תמוקב רשא ךוראה ןורדסמה הצקב
 התיה הז ןסחממ .םייולב םיינמרג אבצ-ידמל ןסחמ שמישש
 .הקומע אל םימדראב האצמנ וב םוקמ ,ינש יתניפ רדחל הסינכ

 תאצל ,ראבה תקמעה ידי-לע ןינבל תחתמ רופחל התיה הנווכה

 הדש"ל הליבומה ךרדה תא רצחב רובעל ,הרהנמה ךרד הלילב
 ."טרופ"ה ןמ חורבל םשמו םיחישהו םיצעה ןיב תדרל ,"ברקה
 .הרחנמה תא רופחל בדנתה ןוסלדיא ןועמש ןזיטרפה

 ,"הדובע"ל "טרופ"ה יריסא תאצב ,רבמבונב 22 ,םויה תרחמל
 אל ךכ לשב .םילוח םה יכ ןוסלטייפ .או ןוסלדיא .ש ועידוה
 האצמנ ובש ,רדחל וסנכנ םה .ןינבב וראשוהו הדובעל וחלשנ

 .חריפחל תא ואצמ שומישה-תיב דילש תוגרדמל תחתמ .ראבה

 ויה םינמיהמ םינזיטרפ .רופחל ליחתהו ראבב דרי ןוסלדיא .ש

 ."'ברקה הדש"ב התוא םירזפמו םהיסיכב המדאה תא םיאיצומ

 לש םבל-תמושת תא ררועל לולע רבדהש ,הגאדה הצצ שיח
 -םוקמ תמדא לש וזמ הנוש התיה המדאה ןכש ,םינמרגה
 התיה ,1 'סמ את דיל ,הנבמה ןורדסמב :אצומ אצמנ .הדובעה
 .רובש היה ראבה לעש הסכמהמ דחא שרק .הקומע םימדראב
 .ראבה ךותל המדאה תא ךופשל אופיא וליחתה

 ישילשה םויבו תננכותמה הרהנמה תא ןוסלדיא רפח םיימוי

 .ירשפא יתלב השענ הריפחה ךשמהו תולודג םינבא תבכשל עיגה
 ונתינ אל הכרד החירבהו הרהנמה תריפח תינכתש רבתסה
 257ב ורונש ,המחלמה-ייובש תעבש ןיב ,ךכל ףסונ .עוציבל

 .דעווהמ םירבח ינש ויה ,הדוריה םתואירב לשב 1943 רבמבונב
 .דעווה ררופתה ךכמ האצותכ

 תונויסנה .רתוי דוע רכענ "טרופ"ה יריסא לש םחור-בצמ
 אל ,תרחא החירב-ךרד ןנכתל ידכ ,םיאתה ןיב עגמ תריציל
 ,אשונה לע רבדלמ וענמנ םייטייבוסה המחלמה-ייובש .וחילצה

 ויה "טרופ'ה יריסא לכ .החירב לש ןויסנ לכ ללכב וללשו

 טלחוה .הווקתה ץוצינ הבכ אל תאז לכבו .םירובשו םיינבצע
 ,רבמבונב 21-ה לש תוצעייתהב התלעוהש תינכתה תא עצבל
 ברעב ואוביש העשב םקשנמ רמשמה ישנא תא קרפל ונייה
 תוגורחאה תונכהה וליפא ושענ רבמצדב 5-ב .םירדחה תא לוענל

 המדא-יחופת תויאשמב "טרופ''ל ואבוה םוי ותואב .וז הלועפל
 ידכ תחא תיאשמ 'ילקלק''ל וחילצה םיריסאה .םיריסאה-חבטמל
 -ייובשל החירבה תינכות העדונ ןורחאה עגרב .החירבל הלצנל

 ררבתה זאו ,םינזיטרפה םע עגמ ומיקה םחוכזיאב .המחלמה
 .עוציב-תב הניא רמשמה ישנא לש םקשנ תא קורפל תינכתהש
 ,(ןזיטרפ) ןוסלטייפ .א :םישנא השולש ובו שדח דעו םקוה
 -יובש) בוחאש ןמורו יקסלודופ רדנסכלא "רידאגירב"ה

 תאלמו דאמ תכבוסמ ,תישילש תינכת השבגתה .(המחלמ
 התלע ,תינוימד הכ התויה ףא לע ,וז תינכת אקוד ךא ,תונכס
 .החלצהב העצובו הפי

 ואצמנ וב ,(ילאמשה דצהמ) הנבמה לש עקרקה-תמוק הצקב
 -דמ .לזרב-תוגרדמ ויה ,(החירבה םישרת האר) םיריסאה-יאת
 ליבוה ינמיה וקלח רשא ,ןורשג ידידלע םיינשל וקלוח ולא תוגר

 ילאמשה וקלח .('א "לגוט"'כ ןלהל ןייוצי) יעקרק-תת רבעמל



 הנבוק וטיג

 לש הנוילעה המוקה ןורדסמל הסינכה לא ליבוה ןורשגה לש
 -וגס התיה 'א "לנוט"ל תלדה .םיקירה םיאתה ואצמנ וב ,הנבמה

 ,יקסלודופ רדנסכלא "רידאגירב"ה .ליגר יולת-לוענמב הר
 תלדה תא וחתפ ,לוענמל חתפמ וניכה ,הז רמאמ רבחמ םע דחי

 .'א ""לנוט"ל וסנכנו
 ואצמנ ויתכריב .'א "לנוט" תא הריאה השלח למשח-תרונ

 תא הדיצה וקליס םה .םייולב םיינמרג אבצ-ידמ םיאלמ םיקש
 -תלד האצמנ וב םוקמ ,"לנוט"ה הצקל ךרד םהל וסלפו םיקשה

 תחתמ ורפחי םא יכ ,ואצמ םה .האיציה לע הרגס רשא לזרב
 וננכת וילא רשא םוקמ ותואל עיגהל היהי רשפא לזרבה-תלדל

 .ראבה ךרד הריפח ידי-לע עיגהל
 ןייוצי ןלהל) ינש יעקרק-תת רבעמל ליבוה 'א "לנוט"ה

 ירחא .ישפוח היה 'ב "לנוט"ה ךרד רבעמה .('ב "לנוט" םשב
 סנכיהלו קיר שרגמ הצירב רובעל היה ךירצ ונממ האיציה
 התיה 'ג "לנוט"מ האיציה .('ג "לנוט") ףסונ יעקרק-תת רבעמל
 רבעמה תא תוקנל ךרד אוצמל היה ךירצ .םיצעב המותס

 לע םיאצויה ואצמיי 'ג 'סמ "לנוט"המ האיציה רחאל .םיצעהמ

 ודמעי זאו הלעת רובעלו ונממ תדרל היהי ךירצ .הבגומ לת

 תא הפיקה רשאו רטמ השיש ההבגש ,ןוטיבה-תמוח ילגרל
 תולובגל ץוחמ ואצמיי המוחה תא ורבעיש רחאל .''טרופ'"'ה

 ."טרופ"ה
 ,שדחה דעווה ידי-לע תבכרומה תינכתה הרשואש רחאל

 רסמ יקסלודופ רדנסכלא "רידאגירב"ה .המישגהל ושגינ

 הלהו ,ןוסלטייפ .א ,רמאמה רבחמל יולתה-לוענמה חתפמ תא

 ,השיקנ רחא השיקנב ,ליחתהו תלספמו שיטפ היחפנהמ איבה
 .מ .לזרבה-תלד ןתפמל תחתמ רשא ןוטיבה תא ררופל

 ,8 'סמ אתב ןולחה דיל רמשמה לע דמע (יקחצי) קנורטבלג
 ףיקשהל היה רשפא ונממ ,הנבמה לש הנוילעה המוקב רשא

 ילנוט"המ תאצל ןוסלטייפ .אל ןמיס תתלו הלודגה רצחה לע

 .א קיפסהש רחאל .רמשמה ישנאמ והשימ ברקתיש הרקמב
 הלע םיעבורמ מ"ס 20 לש חטשמ ןוטיבה תא איצוהל ןוסלטייפ

 ,הנבמה לש הנותחתה המוקב חתפ אוה השוע אמש קפסה ובלב
 תא דימ ךשומ היהש רבד ,שומישה-יתב םיאצמנ וב םוקמ
 ועיגהו רבדה תא וקדב דעווה ירבח .םינמרגה לש םבל-תמושת

 רופחל ןויערה .םיססובמ םה ןוסלטייפ לש ויתוקפסש הנקסמל
 ינוימד ןויער הלע ומוקמבו קרפה ןמ דרי לזרבה-תלדל תחתמ

 םדאש ךכ ,המצע לזרבה-תלדב חתפ חודקל :םדוקהמ רתוי
 .םירוח 350 תלדב חודקל ךירצ היה ךכ םשל .וכרד רובעל לכוי

 השולשבו די-תחדקמב ןוסלטייפ .א חדק םימי השולש ךשמב

 יאנוכמ רותב רצחב דבע אוה .היחפנב אצמש םירובש םיחדקמ
 .ותדובע תא קיספמ היה תובורק םיתעלו "טרופ"ה לש בכרה
 ,םינמרגה בלב תודשח הלעי אל הדובעה ןמ ורדעהש ידכ

 ןזיטרפל לזרבה-תלדב חודיקה תודובע תא רוסמל טלחוה
 דמל ומצעב רשא ,רגסמל ןב ,יקסבוניקרק (סחנפ) "היניפ"
 .הנבוקב "טרוא" לש יעוצקמה רפסה-תיבב תורגסמ

 וידיל םיחדקמה םע החדקמה תא ,אופיא ,רסמ ןוסלטייפ .א
 יקסבוניקרק ליחתה 1943 רבמצדב 8-בו יקסבוניקרק .פ לש
 תועשה יתשב ותדובע תא עציב םינושארה םימיב .ותדובעב
 תליענל דעו "םתדובע"מ םבוש ירחא םיריסאל ויהש תויונפה
 וניא הדובע-תועש יתשב קפסההש ררבתה רהמ שיח .םירדחה
 "םתדובע" תא םייסל םילולע םיריסאהש ששחה הלעוה .קיפסמ
 -תלדב חתפה תא חודקל םדיב קפיס היהי םרטב "ברקה הדש"'ַב
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 ,ףסונ ריסא ףרוצי יקסבוניקרק לא יכ אופיא טלחוה .לזרבה

 הרטמל ז.םלש םוי וחדקי םהינש יכו ,"רעיה שיא" -- רש ריאמ

 הרקמבו "םילוח" דימת ויהי רשו יקסבוניקרקש "עבקנ" וז
 ותלחמ תורמל אציי אוה ,םיריסאה ןמ והשימ הלחי תמאבש
 השק התיה חודיקה-תדובע .תרחא הרירב לכ התיה אל .הדובעל

 יבועב ויה םיחדקמהו רטמילימ 6 היה לזרבה-תלד יבוע .דאמ

 .ורבשג םיחדקמהו בר ןמז רבע אל .דבלב רטמילימ 3 לש

 יטוח תא וניקתה .םינשי םינורזממ הדלפ-יציפק ואצמ היחפנב
 .הערפה אלל וכשמנ םיחודיקהו םיחדקמל םיציפקה

 ינזאב םירבד רמשמה-דקפמ אשנ 1943 רבמצדב 13זב

 לארנגה יכו ,הדעו הרקיב "טרופ"בש םהל רפיס אוה .םיריסאה

 יריסא תדובעמ ונוצר-תועיבש תא עיבה הדעווה שארב דמעש

 תושעל רשפא תחא הרודמ םוקמבש ריעה לבא ,"טרופ"ה

 ירבח ."תובוב" 600 הממיב ףורשל רשפא 300 םוקמבו ,םייתש

 ךכ םשל יכ ורמאו ןויערה לע דימ וצפק םיריסאה לש דעווה

 קרו ךא םיאצמנ הלאכ םיצעשו ,םישבי םיצע דועב ךרוצ שי

 תולעהל ,ןבומכ ,היה לוכי אל רמשמה-דקפמ .'ג "לנוט"ב

 'ג "לנוט"ה תא תונפל ידכ הלובחת ןאכ תעצומ יכ ,ותעדב

 רמשמה-דקפמ הוויצ םויה תרחמל .רבעמל וניכהלו םיצעה ןמ

 "לנוט"מ םיצע ,"ברקה הדש"ל םתכלב ,םמע תחקל םיריסאה לע
 םיצעהמ 'ג "לנוט"ה תונקורתה הלחה ךכ .תאשל ולכויש לככ 'ג

 .התחלצהל ףסונ דעצ המדקתה החירבה-תינכתו

 דימ ,םיקוקז ויהי "טרופה יריסאש ,שארמ הזח םג דעווה

 םירבדה תא שוכרל ידכ םייפסכ םיעצמאל ,םתחירב רחאל

 -יצפח םינמרגל רוסמל אלש רווטצנ םיריסאה .רתויב םיצוחנה

 -רפה .םלצא םריאשהל אלא ,םיחצרנה תופוג לע ואצמיש בהז

 ףוסיא לע ודקפוה ןוסלדיא ןועמשו ץיבלמיז השמ םינזיט

 שיגרהל ולחה םינמרגה .םתרתסה לעו 3 'סמ אתב בהז-יצפח

 תא ריהזה רמשמה-דקפמו ופאטשיגה תפוקל םורזל לדח בהזהש

 הרוה דעווה .הלתיי -- בהז םהמ ימ לצא אצמיי םאש םיריסאה

 רוסמל ךישמהלו רמשמה-דקפמ ימויאל בל םישל אל םיריסאל
 םג םלענ אל .םפוסיא לע ודקפוהש םיינשל בהזה-יצפח תא

 ןוטיב ריק לעמ רובעל וצלאיי החירבה תעב יכ דעווה יניעמ
 6 לש ךרואב םלוס הירגנב ןכוה וז הרטמל .רטמ 6 והבוגש

 תויאבצ תולתוח םג ונכוה .םיקלח השולשמ בכרוהש ,םירטמ

 אתל ובינגה םלוסה יקלח תא .דחי םלוסה יקלח תא רושקל ידכ

 ףסונ םלוס םג ןכוה .הנישה-ישגרדל תחתמ םוריתסהו 3 'סמ

 .קרפתי ץעה-םלוסש הרקמב תויאבצ תולתוחמ

 תליענ רחאל ,הלילב קר ןכתית "טרופ"המ החירבש רחאמ

 חותפל ךיא היעבה הררועתה ,ברעב עבש העשב ,םירדחה

 .םירדחה ילוענמ תחיתפל חתפמ וניכה היחפנב .םירדחה תא

 אוה ןכש ,דחא חתפמב קר ךרוצ שיש ,רבתסה לזמה הברמל

 קר תירשפא התיה לוענמה תחיתפ םלוא .םילוענמה לכל םיאתה

 לזרבה-יגרוס ןיב רבעמ ןיקתהל ךרוצ היה .ןורדסמהמ ,ץוחבמ
 הגרבהה תא ודירוה ךכ םשל .ןורדסמל םיאתה ןיב ודירפהש

 תאצל םיריסאה דחאל רשפיא הזו 3 'סמ אתב דחא גרוסמ

 .תותלדה תא חותפל םשמו ןורדסמל

 -הכנ הז היה יקסבוניקרק .פ לש ותסריג יפל : תכרעמה תרעה 7
 לע (םכסומ ןמיסב) עירתהל קר היה ודיקפתמש ,המחלמ
 ותסריג יפל .חודיקה םוקמל ינמרג לש היופצזיתלב תוברקתה
 .לזרבה-תלדב םירוחה לכ תא ומצע אוה חדק יקסבוניקרק לש
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 םיימעפ םיריסאה ופקתנ החירבל תונכהה לכ ושענש תעב

 יריסאש ינמרגה רמשמה הליג הנהש םבשחב ,תוומ-תמיאב

 .והשמ םיניכמ "טרופ"ה

 ,םויה ירהצב רשאכ רבמצדב 16-ב הז היה הנושארה םעפב

 וריזחהו "ברקה הדש"ב הדובעה תא עתפל וקיספה ,12 העשב

 -יקרק תא ליהבהל וקיפסה ישוקב קר .םהירדחל םיריסאה תא

 ותוא .לזרבה-תלד חודיקב וקסע םש ,'א "לנוט"מ רשו יקסבונ

 הדובעל ולבוה תרחמל ךא ,םתדובעל םיריסאה ורזחוה אל םוי

 סנכיהל ןוסלטייפ .א ידיב הלע םוי ותואב .רבד עריא אל וליאכ

 הרוחש הלמש ןמדירפ .ט טייחה ול הארה םשו הכאלמה-יתבל

 ןכו הרשע-םיתש ןב דלי לש ףלוג-יסנכמ ,הרצק הלמש ,הכורא

 .תירבעב בתכמ םג היה םייסנכמה יסיכב .םיכורא רבג-יסנכמ

 לש ןורחאה הבר לש ותחפשמ ינב ידגב הלא ויהש ררבתנ

 ,אריפש .נ.ח ,ברה ןב ,ברה תנמלא :אריפש ברה -- הנבוק

 -ןקסעו הנבוק לש הטיסרבינואב היגולוטימסל טנצוד היהש

 םידגבה לכ .ודיחי ונבו ותשא ,וטיגב רתויב בושחה תוברתה

 "ברקה הדש"מ םוי ותואב ורזחש םיריסאה .ץוב יגופס ויה

 הארנ .םיילדרע גוזו םד-תילולש הרודמה דיל ואצמ יכ ורפיס

 התצר אל ,"טרופ"ל אריפש תחפשמ תא האיבהש ,ופאטשיגה יכ

 לש חונמה הבר תחפשמ חצר תעב םיחכונ ויהי םיריסאהש

 %.םהירדחל םוריזחהו םתדובע תא וקיספה ןכלו הנבוק

 דחא םויש העשב "טרופ"ה יריסא ולהבנ הינשה םעפב
 םיניצקה לכו רמשמה-תיב לש הלודגה תלדה עתפל החתפנ

 וחדק וב רשא הנגבמל ונפ תדחוימה הגולפה לש םיהובגה

 םושב םיניצקה וניחבה אל סנ ךרדב .'א "לנוט"ב לזרבה-תלדב

 .הנבמהמ דימ ורזחו רבד
 ."טרופ"ה ןמ החירבה עוציבל ןכומ לכה היה רבמצדב 21דב

 ודבע םיריסאהמ קלחש הדבועל תודוה קר עוציבל ןתינ רבדה

 םה .היחפנב דחוימב ,"טרופ"ה ךותב אלא ,"ברקה הדש"'ב אל
 -ילכל השיג םהל התיה -- רקיעהו ,תולק רתיב עונל ולכי

 | .םירמחלו םינוש הדובע
 21דב ואיצוה ,ןוסלטייפ .א םע דחי ,בוחאש המחלמה-יובש

 רוחה תא .דצב והוחינהו תלדב חדקנש לזרבה-חול תא 9 רבמצדב
 .החירבה עצובת םוי ותואבש ובשח םה .םיקשב ומתס תלדב

 תא חליגש העשב יכ ,דעוול רסמ קינבוליפ היבוט ןזיטרפה

 "טרופ"ל ואיבי בורקבש ,ינמרגה ול רפיס רמשמה-ישנאמ דחא

 אופיא טלחוה .וספתנש םידוהי םינזיטרפ לש תפסונ הצובק

 םהל םג תתל תנמ-לע םידחא םימיל החירבה תא תוחדל
 רוחה :הברה ןיתמהל ןתינ אל ."טרופ'המ חורבל תורשפא

 יפל יכ ששח היה .גלש דרי םייתניבו חותפ ראשנ לזרבה-תלדב
 םהירחא ףודרל לק היהי ,םיריאשמ םיריסאה ויהש ,תובקעה

 ,רבמצדב 25-ה לש הלילב חורבל תיפוס טלחוה .םשפתל םגו
 הז םויב .דאמ תחלצומ התיה הז םוי תריחב .דלומה גחב ונייה

 הנתמ ופאטשיגה הקינעה םג םוי ותואב .םיריסאה ודבע אל

 .הביקה תא "תוקנל" ידכ ,םיפירח תואקשמ רטיל 6 -- םיריסאל

 לש ורמאמ האר אריפש תחפשמ לכ לש התחיצר תוביסנ לע 8

 .וטיגב תוברת ייח : הז רפסב זיוהנירג ,ש ר"ד

 -חול אצוה יקסבוניקרק .פ לש ותסריג יפל : תכרעמה תרעה 9

 התחדנ החירבהש רחאמ ,םרב .רבמצדב 25-ב קר תלדהמ לזרבה

 אוהש ןכתיי ,רבמצדב 25-ה דע (םוי ירחא םוי) רבמצדב 21-המ

 ,לזרבה-חול לָש תיפוסה ותאצוהל ןווכתִמ

 אטיל תודה*י

 ופאטשיגה ישנא ורמא ,"דלומה גח םויהו הפי םידבוע םתא"
 ידכ .תואקשמה תא תותשל םישנאה לע רסא דעווה .םיריסאל

 .םייותש תויהל םיריסאל היה רוסא חילצת החירבהש
 חורה-בצמ .החירבל םינכומ ויהיש רסמנ "טרופ''ה יריסא לכל

 "טרופ'ה ןמ םתאצב יכ טלחוה חוכיו רחאל .םמורמ היה
 יפל םינוש תומוקמל וכליו ,תודחא תוצובקל םיריסאה וקלוחי

 שפחל ,הלוגי'זדנָאו תורעיל תכלל הרחב תחא הצובק .םתריחב

 הכירצ התיה הינש הצובק .םהילא ףרטצהלו םינזיטרפ םש

 תעונת תושרל בצייתהלו םשל רודחל ,וטיגה ןוויכל תכלל
 םירכמ םיאטילל הנפת תישילש הצובק .םוקמב םינזיטרפה

 .םהיתבל וכלי ,בונאגרוק םיחאה ,םיסורה תשולשו ,הנבוקב

 תותלד תא לוענל רמשמה ,ליגרכ ,אב ברעב רבמצדב 25דב
 ןורדסמב םיריסאה וכרעש טרצנוקהמ ועתפוה םה .םירדחה
 הז טרצנוקש ,רמשמה ינפב וזירכה םיריסאה .ןינבל הסינכב
 ןועמש ןזיטרפה רסמ םייתניב .םהלש דלומה גח דובכל אוה

 -יובש ידי-לע ושענש םירויצ ינש ןוסלטייפ .אל ןוסלדיא

 -רגל תינפומ "תשלושמ עבצא" -- דחאה : קינרג .א המחלמה

 םירויצ ינש ."ברקה הדש"ב הדובעהמ הנומת -- ינשהו ,ינמ
 החילצהש הצובקב היה רשא ,ןוסלטייפ .א ידי-לע ורסמנ הלא

 .וטיגב םינזיטרפה תעונת שאר ,ןילי םייחל ,וטיגל רודחל
 םירמושה ידעצ לוקל םיריסאה ובישקה םירדחה תליענ רחאל

 ןזיטרפה איצוה העשה תיצחמ לש הייפיצ םותב .םיקחרתמה
 רבעמה תא ביחרה ,3 'סמ את יגרוס ןיבמ שרקה תא ןוסלדיא .ש
 חותפל ידכ ןורדסמל אציו ,םדוק םתוא ףפורש ,םיגירסה ןיב

 תא םדוק חתפיש ,ול רמאנ .םירדחה תותלד תא ןכוהש חתפמב
 תלד תא ףוסבל קרו ,המחלמה-ייובש ויח וב ,7 'סמ אתב תלדה

 ואצמנ וב רשאו 'א "לנוט"ל רתויב בורקה היהש ,3 'סמ אתה
 לכש ,המחלמה-ייובשל חיטבהל ידכ השענ רבדה .םינזיטרפה

 .ןורחאה אציש דע הכחי ןושארהשו דחי וחרבי "טרופ"ה יריסא
 םיריסאה ואצי םירמושה לש םבל-תמושת תא ררועל אלש ידכ

 תא םתא וחקל םה .הינשה ירחא תחאה ,תוצובק תוצובק
 "םילנוט"ה ךרד ואציו ,יולתה םלוסה םע דחי ,וניכהש םלוסה
 .'ג "לנוט"ל דע יונפ חטש רובעל םיכירצ ויה םשמ ,'ב-ו 'א

 וניחבי אלש ידכ .רמשמהמ ףיקז ליגרכ דמע םשמ קחרה אל
 םירחא םייובש ינש ומעו קינרג המחלמה-יובש ופיח םיאצויב
 שולש ורבע תועובק תוקספהב .םינידס ךסמב םירבועה לע
 "לנוט"ל וסנכנו יונפה חטשה תא ,הינשה ירחא תחא ,תוצובקה

 ךירצ היה רשא ,םיצע לש תורוש המכ דוע ואצמנ וב םוקמ ,'ג
 ונממ ודריו לת לע ולע ,'ג "לנוט"ה תא ורבע םה .םקלסל
 הפיקהש ןוטיבה תמוחל דע הלעתל ועיגהו הטמל רטמ םישולשכ

 םלוסה יקלח תא ורשק םש .רטמ 6 היה ההבוגשו "טרופ"ה תא
 .שיבכה ןמ קחרה אל םידמוע ואצמנו המוחה תא ורבע ,תולתוחב

 ,תוצובקל ולצפתה םה ,המוחה לש ינשה הדיצמ םלוכ ויה רשאכ

 היה הלילה .הכרדל התנפ ןהמ תחא לכו ,שארמ עבקנש יפכ

 .תוומ-תיימוד הררש ביבסמו דאמ ריהב
 רמשמה ישנא תא הפקתש הלהבהו ןוהמתה תא ראתל לק

 תא ריעהל ידכ ,רבמצדב 26 ,ןושאר םויב הנבימל וסנכנשכ

 תא ואצמ הנהו ,לבוקמכ ,רקוב-תחוראו דקפימל םיריסאה
 יריסאמ ןיע םירמושה וריסה אל םימיה לכ .םיקיר םירדחה
 היח תודע שמשלו לצניהל לכוי אל שיאש וחיגשהו "טרופ"ה
 וחרב ,םפאל תחתמ שממ ,הנהו ,םיצאנה יעשפ תובקע שוטשטל

 ועיגה רקובב ןושאר םויב דוע יכ תועומש ויה .םייח םידע 4



 הנבוק וטיג

 ,ולסיח םג הארנכו ,ורסא יכו םיהובג ופאטשיג-יניצק "טרופ"ל

 םיליבשהו םיכרדה לכב ףדרימ ןגרוא דימ .רמשמה ישנא לכ תא

 שיא 37 סופתל םינמרגה וחילצה בלה ןובאדל .םיחרובה ירחא

 ךותמ .היריב ותמוה םלוכ .וחרבש "טרופ"ה ישנא 64 ךותמ

 רשא הצובקה ישנא לש םלזמ קחיש וגלפתנש תוצובקה שולש

 ירבח ,םינזיטרפ םבור ,םהמ 19 .שיא 25 הלא ויה .וטיגל ונפ

 המחלמה-יובש ןכו ,לשכנש "הבוטסוגוא עצבמ"מ הצובקה
 התיהש לית-רדג ךרד רודחל וחילצה וקנליסאו-יקצינלסו לארשי

 םינמרגה ידיד-לע וספתנ 25-ה ךותמ השיש .דחא םוקמב הצורפ

 תעונת ידי-לע ולבקתנ םיחרובה .וטיגה לש רעשהו רדגה דיל

 וטיגה-תרטשמ .םתרתסהל וגאד היליעפו ,וטיגב תרתחמה

 ןושארה רבדה .םיטלמנל ועייס "טארנטסטלא'"'ה ןכו תידוהיה

 חירב םייוור ויהש ,םהינותחתו םהידגב תא ףורשל היה ושעש

 היה לוכיו קוחרמ שגרוה רשא ,בוקר םדא-רשב לש םויאה

 ולביק ,וצחרתה םש ,ץחרמה"תיבל דימ םתוא וליבוה .םריגסהל

 ןוזמ םהל וקפוס וב םוקמ ,טלקמל וסנכוהו םישדח םידגב

 תושרב התיהש ,הרידל םקלחב ורבעוה רחואמ רתוי .היתשו

 תחירב תדבועש םיעצמאה לכ וטקננ .תידוהיה וטיגה-דתרטשמ

 וטיגב םיטלמנהמ קלח תויה תדבועו "יעישתה טרופה" יריסא
 וחחושי אמש ששח היה .וטיגה יבשות יבגל דוס רדגב וראשיי

 ינזאל עיגי רבדהו ,הער הנווכ אלל ,הז אשונב םישנאה

 .דאמ השק תואירב-בצמב ויה םיטלמנהמ םיינש .ופאטשיגה

 ,לזרבה-תלדב ךשוממה חודיקה בקע ,לביק יקסבוניקרק .פ

 ןעשנ חודיקה ןמזב ןכש ,דאמ החפת רשא ,ךרבב םיקזח םיבאכ

 ידיב הלעו תיאופר הרזע ול השגוה .ןוטיבה לע ויכרבב

 ברה -- ינש טלמג לש ולרוג היה יגארט .ואפרל םיאפורה

 וחתנל ךרוצ היהו ואפק וילגר .(ןילופמ טילפ) ןמרטסוש .ג
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 .םיבר םירוסי ךות רטפנו חותינב דמע אל אוה .םילוחה-תיבב

 םע דחי ,"טרופ"ה יטלמנ ואצי ,ברעב ,1944 ראוניב 6"ב
 ישארה רעשה תא ,וטיגב םינזיטרפה תעונתמ םידחא םירבח

 םהיסיכב םייובח ויהש ,םיחדקאב םינייוזמ ויה םלוכ .וטיגה לש

 -דרשמ .הדובע-תצובק ויה וליאכ ואצי םה .םהידגבל תחתמ וא
 תידוהיה וטיגה-תרטשמ ןכו "טארנטסטלא"ה דילש הדובעה
 -רמשמשו הקלחו הדח היהת האיציהש ידכ םתלוכי בטימכ ושע

 והשמ שי "הדובע"ל וז האיציבש שיגרי אל ינמרגה וטיגה

 תא .תיאשמ םהל הניתמה וטיגה רעש ירוחאמ .ליגר יתלב

 ,וטיגב םינזיטרפה שאר ןגריא רעיל וטיגהמ החירבה עצבימ

 ועיגה םה .העיסנה תעב םתוא הווילש םג אוהו ,ןילי םייח

 ליעפ היהש םינזיטרפה-סיסבל ופרטצהו יקינדור רעיל םולשב

 וחלשנ רשא ,םינזיטרפ לש תישימחה הצובקה ויה םה .םש

 .תומדוקה תוצובקה עברא ישנא םע ושגפנ סיסבב .וטיגהמ

 םע םחליהל תונמדזה לבקל -- םמולח תא םישגהל םדיב הלע

 ,דאמ רצ .וכפשש ידוהיה םדה לע םיצאנב םוקנלו דיב קשנ

 תוארל וכז םינזיטרפה לא ועיגהש "טרופה יטלמנ לכ אלש

 אבא ,ןיקסיינאמ ןרהא ,ןוסלדיא ןועמש .םיררוצה תסובתב
 .אנושה םע המחלמב ולפנ ,קינבוליפ היבוטו טנאקסיד

 -תירבמ ולע "טרופ"ה יטלמנ ןיבמ העבראש ןייצל יאדכ

 ,קו'צנליו .א ,(יקחצי) קנורטבלג .מ :םהו לארשיל תוצעומה

 ג,יקסבוניקרק .פ-ו ,(רמאמה רבחמ) ןוסלטייפ .א

 .או (יקחצי) קנורטבלג .י ,יקסבוניקרק .פל הרשפיא תכרעמה 0

 ןושארהמ קר .ןוסלטייפ .א לש הז ורמאמ לע רובעל קו'צנליו

 ףסונ רבח לארשיל הלע הנורחאל .רמאמל תורעה ולבקתנ

 .ץייד לדנמ -- טרופה יטלמנמ

 אבה דומעב חאר -- יעישתה טרופה ןמ החירבה סישרת תא



4 

/ 
 ה זמ ממ

 ה - .- דב

6% 
, 
| 
 ן
 ן

--- 

| 
= 

8 

| 

 ארור טו מבת כ

 ף

פ
ב
 

 ד

 ב

 =ךל
₪ . 

, 

 יא

9 
 יל

1 
6 

--. *"-- 

 8 א א השיר טל 82 0 במ

1 

17 
. 

7 

 דר
1 | 

8 

 ו %

| 
| 
[ \ 

0 

כ
 
ש
ש
ח
 
שמ
מע
 ט
אפ
שש
 ו
אה
ק ס
 

1
 

+ 
7
%
 

%
 

4 

3 

 ו

8 

 ב ב

.-- 

0 

 ב בט

1 

 זו

 ו ₪

 כ

[ 
+ 

1 
 ו
| 1 

 כ 0

+ 
[ 

| | 

4 
| 

 | ת4
0% 2 

 דב
41 

| 
| 
| 
| 

7 

₪ 

1 

4+ 

/ 
- 

90 

 עבה באינאה 1

 ן

 ו

 הפ

/ 
 ו

 ז
+ 

 | ו | ב

 במו סמכ]

 .ך

| 

- 

 ץ

. 

 ן
 זר

 % % ב וב

 וה
 ו 1

: 
ָ 

, 

| 
| 
 ץ

| 

 ן
| 

8 

| 

 ב

 מטאטא" אומה רול טה

\ 

2 1 - 

 ב

| 
, 

| 

[
 

> 

/ 

1 

י
י
 

ה
 

/ 

, 

| 

; 

| 

/ 

- 

₪( 

%
-
-
 

 יידי"

+ 

 ד

 <5-ץ

- 

-
 

- 

ּ 

/ 

 ב

/ 

, 

| 

ְ 

0 

=
 

1

 

ו

 

ו

 

4

 

-
 

4

 

/

 

 ו

ָ
 

/
 

- 

, 

ש
ר
 

ן
 

|
 

% 

ך
 

,
 

0

 

ל

 

4
 

-
>
-
-
)
 

/ 

-

 

ר
ו
ק
ד
 

 ד
-
 

ק
ְ
 

ו
ר
נ
 

/ 

, 

ל
 

₪
5
 

ד
ר
ר
ן
 

ד
 

5
 

0 

1
 

|
 

 ד

 ד

] 

 ן

ו

 

: 

₪
1
 

5
 

/ 

/ 

5 

7

 

-
 

5
 

ה

ו

ו

י

ה

 

3 
 "אהולשמ

.
ה
 

 ווא
ה
י
ע
ט
ה
 

2 

- 

2
 

ָ 

| 

9
 

ה
 

ה

ל

א

ק

 

ר
ד
ה
ו
 

ה
ו
ו
ד
א
 

:

ה

ל

ל

 

ד
ל
 

 דחרחה

 לדור

 הדקה

ו

ת

 

ו

 

,

|

 

0 

. 

-
 

ב
-
-
 

 ו

 ואילריהוהיר-לחוחחל

0
 

7
 

-
]
 

|
 

[ 

1 

/ 

\
 

= 

5
 

|
 

 ו

0

 

/ 

ו
 

- 

%
 

=
 

ה
%
 

"
₪
 

1 

8
 

- 

0
 

5
 

ו
ל
ו
ל
 

/ 

₪ 

₪ 

,= 

ך
-
 

₪

 

/
 

=
 

₪

 

/
 

9 

ָ
 

=
 

%

 

\
 

ּ 

-
 

\
 

3
 

2 

-
 

ק
ר
 

 י

-
-
 

- 

:
 

7
-
7
 

5

 

ל

 

/ 

ו

 

 יא

 ט

\ 

3

 

=
 

: 

0

 

% 

-
₪
 

-
 

- 

. 

6
 

₪
 

. 

ו

 

/ 

- 

-
 

=
 

-
 

י

י

 

\

 

- 

6
 

-
-
 

;

6

2

 

₪

 

-
-
 

ו

 

-
 

ו
 

9 

 ל

ג

 

\
 

1

 

6
 

₪
 

/
-
/
 
|
 
|
 

0 7 59 3 

7 

6 

 5 400702 ה 7 ""* 0-5

- 

8 

7 

 כ

8 

| 

₪ 

 כ

 ל

 ןפבב

= 

6 

5 

- 

0 

1 

| 

 ה

4 

 א

. 

| 

- 

24 

 ץ
.| 

2 

 ב ו / 5 0

 א ב
 = 9 ב 0-55 3060 0



 ןיול בד + ןוארב .א יבצ

 הנבוק ידוהי לש םינזיטרפהו ירמה תעונת

 *ה?נשה םלועה תמחלמב

 רבדיהתפ

 -נומחלמב םהיתרשמו םיצאנה ידיב ודמשוהש םידוהיה רפסמ

 לכב רשאמ רתוי ,םיזוחאב ,אטילב לודג היה ,הינשה םלועה

 ידוהי האמ לכמ םיעשתמ הלעמל .שוביכה-תוצראמ תרחא ץרא

 אל הנבוק ריעה .םיחצורה ידימ יגארטה םתומ תא ואצמ אטיל

 םימיאה- תמחלמ ץורפב .ללכה ןמ אצוי תגיחבב הז ןבומב התיה

 ,הנבוקב ואצמנ 1941 ינויב 22-ב תוצעומה-תירבו הינמרג ןיב

 ורתונ אל םהמו םידוהי 40,000-כ ,ןילופמ םיטילפה םע דחי

 םגש ןאכמ .דבלב שיא 3,000-כ אלא המחלמה ירחא םייחב

 זוחא 90 וירזועו יצאנה ררוצה ידי-לע וחצרנ הנבוק ידוהימ
 וחצרנ הלא םידוהי לש עירכמה םבור :דועו תאז .ךרעל

 .אטילל ינמרגה אבצה לש ותשילפל םיגושארה םישדחב

 הנבוק ידוהי רפסמ תחפ 1941 טסוגואב 15-הו ינויב 22-ה ןיב

 ףלא 30-כמ רתוי אל וסנכנ זא םקוהש וטיגלו ,םיפלא 10"ב

 רבמטפס םישדחב םיינומהה "הדמשהה יעצבמ"מ האצותכ .שיא

 .11,000-כ לע וטיגה ידוהי רפסמ דמעוה ,הנש התוא רבוטקואו

 םיפלא 8-כ אלא הנבוק-תדע דוע התנמ אל וטיגה לוסיח ןמזב

 שוריגה ןמזב םא םתומ תא ואצמ םתיצחממ הלעמלש ,שפנ

 ויח הנבוק ידוהיש ,אצמנ .םש רגסהה-תוגחמב םאו הינמרגל

 "ינפל" לש בצמב םיצאנה לש םנוטלש תפוקת לכ ךשמב

 ושע םה המ :הלאשה אופיא תלאשנ .הדמשהה "ירחא"ו

 ,םהיתויחאו םהיחא םד תא םימעה יחצור ידימ םוקנל ידכ

 ,תוחפל ,םה ושע המ + םהיתובאו םהינב ,םהיתוהמאו םהיתושנ

 ושע המ ! הדמשה לש רהמנהו רמה לרוגה ןמ לצניהל ידכ

 והשמ השענ םאו !שממ לעופב ררוצה יפ תא תורמהל ידכ

 םיכרד וליאבו ,םישועה ויה י מ ,ול הצוחמ וא וטיגב הז ןוויכב

 ? םתלועפ תא ושע

 אוה םאשונש ,ןלהלש םיקרפה בישהל םיאב ולא תולאש לע

 לע ,תורעיבו וטיגב הנבוק ידוהי לש תודגנתההו ירמה תעונת

 .התלועפ יכרדו התוחתפתה יבלש לע ,היליעפו הינגראמ

 תאזה העונתה לש היתודלות לע רפסל םיאב ונאש דע םלואו

 ,תודגנתהו ירמ ייוליג לע ,רוציקב םג ּולו ,עיבצהל ונילע הבוח

 אוצמל השקתנ אל הלאכ םייוליג .ולא םילמ לש בחרה ןנבומב

 חטשב לכ םדוקו ,וטיגב םייחה יחטשמ חטש לכב טעמכ

 >לבכלפכה

 -יעצמאל וטיגב םעה-תובכש לש שאונהו השקה קבאמה םצע

 וירבחמ ופיסוה זאמ .1955 תנשב בתכנ הז רובח לש ןושאר חסונ *

 ףיקמה םרקחמ תא ומכיסו תודחא םינש ךשמב אשונב רוקחל

 הנבוק ידוהי לש םחולה ןוגראה : תרתחמ לש היתודלות : םרפסב

 422 ,1962 ,םילשורי ,"םשו די" תאצוה) הינשה םלועה"תמחלמב

 םסרפתמה חסוגה .(תילגנאב תיצמתו תופמ ,םיחפסנ + םידומע

 לש םהיתורעה ךמס לעו רקחמה יאצמימ רואל ןקותו קדבנ ןאכ
 -תירבמ רבכ אל הז ולעש הנבוק וטיגב תרתחמה יליעפמ םידחא

 ,םדיב ועייסש הלא לכלו םהל הבוט םיריכמ םירבחמה .תוצעומה

 ,רקחמה עוציבב ,םינוש םינמזב

 הברה .ירמ לש תודוסי טעמ אל וב ויה םיילאמינימה םויקה

 ןגרואמב ,וטיגה ידוהי ובירקה -- שוכרבו שפנב -- תונברק

 תא תיאטילה היסולכואה ןמ שוכרל ידכ ,תישיא המזיבו

 הקסיע לכב ואר םינמרגה .שפנה-תאיחהל שורדה םומינימה

 תרפה'"' ,ינמרג וא יאטילו ידוהי ןיבש ,תירחסמ-אלו תירחסמ

 םישגעב "םיניירבע"ה תא שינעהל וגהנו רתויב הרומח "קוח

 תויומכ וטיגל סינכהל םידוהיה וחילצה ןכ יפ לע ףא .םיינוקרד

 וטיגה-יבשות תא ודיבעה םינמרגה .ןוזמ-יכרצמ לש תורכינ

 תא םהמ איצוהל ידכ םיירזכא םיעצמא וטקנו ךרפ-תדובע

 וטיגה-יבשות ואצמ תאז-לכב .הדובע-ןוירפו ץרמ לש םומיסכמה

 רמשמה ילייח תא "ךכרל" םיכרד םיגושה הדובעה תומוקמב

 אל םש םתדובע ןוירפו םייאטילהו םייגמרגה הדובעה-ילהנמו

 ץמאמ'"ב הלבח ךכב ואר םיינמרגה תונוטלשה .רתויב הובג היה

 םיברועמה םינמרגה תא ושיגעה םעפ אלו "ךיירה לש יתמחלמה

 | ,רבדב

 תודגנתהה ייוליג ויה ,םיינומה תוחפ יכ םא ,רתוי םיטלוב

 לכה ,עודיכ ,ושע םיצאגה יתוברת--יכוניחה הטשב

 הגיחבמ םג אלא תיסיפ הניחתבמ קר אל םידוהיה תא דיחכהל ידכ

 וב עובט היהש רבד לכ ודימשהו וסרה םה .תינחור-תיתוברת

 רומשל ידכ הב היהש הלועפ לכ עונמל ולדתשהו ,תודהיה םתוח

 תריגס םע .הז וק יפל ולעפ הנבוק וטיגב םג .תודהיה יכרע לע

 ישנא דגנ הדמשה-עצבמ ןגרוא ,1941 טסוגואב 18-ב ,וטיגה

 : םיליכשמ םידוהי 534 וטיגה ןמ ואצוה המרמב .היצנגילטניאה

 הדובעל לוכיבכ -- דועו ןיד-יכרוע ,םיאפור ,םירפוס ,םירומ

 לעיברה-טרופב םויב וב ורונ םלוכ .ריעב םינואיזומו תוירפסב

 לכ דגנ םינמרגה ונגריא דחוימ "הדמשה עצבמ" .הנבוק דילש

 1942 טסוגואמ לחה .וטיגב םידוהיה ידיב ורמתשנש םירפסה

 -- תרחא תיתוברת תוליעפ לכ ןכו רידס דומילו רעוג ךוניח ויה

 .רוסיאה תילכת וטיגב םירוסא -- וטיגה-תרטשמ תרומזתל טרפ

 לע ורמש שפנ-ףוריחב .הלא םירוסיאל ותייצ אל וטיגה ידוהי

 תורשפאב וזחאנ וטיגה-תודסומ .םיינחורה םהייחו םתוברת ילחג

 וגאדו ,יעוצקמה רפסה-תיב ,ךוניחה חטשב תהדיחיה תילאגילה

 םיעדמב תועידי םהל ושכרי וטיגה ידלימ קלח רעצימלש ךכל

 ושעג "םירפסה עצבמ" ןמזב .תודהיה תועוצקמבו םייללכ

 םירפס רתוי רשפאה לככ הדמשהמ ליצהל םינגרואמ םיצמאמ

 ןכמ-רחאלו רתס-תומוקמב ונסחוא םירפסה .תודהיה םוחתמ

 ,ומייק רעונה-תועונתו תוגלפמה .ןויעו דומיל יכרצל ושמיש

 -יגוח ופיקהש םיידומיל םיסרוק ,וטיגה תפוקת לכ ךשמב טעמכ

 תרגובמה היסולכואה ברקב .הרות לוטיב וענמו םיבחר רעונ

 ,תורפס-יברע תכירע ךות תונמאו תוברת יכרע תוגלפמה וחפיט

 -תרומזת הכרע םייוסמ ןמז קרפ ךשמב .תוחישו תואצרה ,תוגיגח

 םייוליג .הבר התיה תונעיההו בחרה להקל םיטרצנוק הרטשמה

 םיגוח :תדה םוחתב ויה תודגנתה לש םיפסונ םיאלפומ

 רוביצב הליפת תכירעב ,תווצמ םויקב םשפנ ופריח םיבחרנ

 .ארמגו הרות דומילבו
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 וטיגה ידוהי לש תודגנתהה ןוצר ול אצמ קהבומ יוטיב

 תיטילופה תרתחמה .תינויער-יתיטילופה תוליעפב

 םינמרגה תשילפ ירחא דימ ,םצעב ,המק הנבוקב םידוהיה לש

 -תוגחמבש וטיגה ידירש לש רורחשה םוי דע הלעפו אטילל

 תוגלפמו רעונ-ינוגרא לש תפעוסמ תשר הפיקה איה .רגסהה

 -- םכותבו ,םיטסינויזיברה דעו ינוציקה לאמשה ןמ תויטילופ

 חרואב וניזאה םייטילופה םינוגראה .תורבחו םירבח תואמ
 ,וטיגב ימינפה בצמה לע םינויד תופיצרב ומייק ,וידרל יתטיש

 תוטלחה לע עיפשהל ולדתשה ,תותיזחבו תימואלניבה הריזב

 וטיגה-תודסומ לש ילאיצוסה יפואה לע וקבאנו "טארנטסטלא"ה

 ןה םירבחה ןיב תידדה הרזע לש הטיש ושביג ןכו ,םיימשרה

 "הדמשהה-יעצבמ" ןמזב ,םוריח תועשב ןהו "םנקיתכ" םימיב

 .םיינמרגה

 ןהב תוארל ןתינש הנבוק וטיג ייחב תועפותה ,רוציקב ,ולא

 ורכזנש תולועפה .ינמרגה ררוצה יפלכ תודגנתהו ירמ ייוליג

 -אלל הדימעו\ תעד-תולילצ ,חורדזוע טעמ אל ןהיעצבממ ושרד

 לע ףא .שפנב תונברק טעמ-אל תידוהיה הדעל ומרג ןהו ,תח

 תולועפ ןיב ,תידותימ הניחבמ רעצימל ,ןיחבהל יואר ןכ יפ

 ,ליעפ ירמ ןיבל הליבס תודגנתה םושמ ןהב שיש

 הנחבהל םאתהב .דיב קשנב ררוצב המחלמ השעמל אוהש ירמ

 הנבוק וטיגב ליעפה ירמה לש ויתודלותב ונרוביח קוסעי וז

 : םייטילופ םיפוגו םישנא יגוס ינש לש םהיתורוק וב ורפוסיו

 קשגנ ושפת שממ לעופבש וטיגה יבשות ןיבמ הלא (א)

 ויהיו ,םינמרגה דגנ המחלמל ,תאצל ונווכתה וא ,ואציו דיב

 ;ויהי רשא היתורוצו המיחלה םוקמ

 ךותמש וטיגב םישיאהו םינוגראה ,תועונתה ןיבמ הלא | (ב)

 םנויז ,םתרשכה ,םנוגראל םדי ונתג םלש בלבו האלמ הרכה

 יאנתבש ,םוקמל עיגהל םדיב .ועייסו ,םימחולה לש םנומיאו

 .ביואב םקנהיתמחלמל רתויב םיאתמ הארנ הנבוק וטיג

 וטיגב

 ירמה תעונת לש היתודלות תכסמ תקלחתמ תינינע הניחבמ

 היתודלות תשרפ : תוישרפ יתשל הנבוק ידוהי לש םינזיטרפהו

 .תורעיב היתודלות תשרפו אפוג וטיגב

 תוחתפתה יבלש השיש ןיחבהל ןתינ אפוג וטיגב היתודלותב

 : םיירקיע

 בלש ;ךרעל 1942 ראוני דעו וטיגה תישארמ :ןושאר בלש

 תניוזמ תודגנתה ןוויכב םינושארה םישושיגה ידי-לע ןייפואמ הז

 יאבצה ןומיאה תישארו קשנ תריגא ,םימצמוצמ םיגוחב תישענה

 .'! הדצמל וטיגה תא ךופהנ" איה הז בלשב המסיסה ; וטיגב

 םינושארה םידעצה ןולשכ ירחא ;1942 תנגש לכ :ינש בלש

 ,ףקיה-תבר תיטילופ תונגראתה ,אפוג וטיגב תודגנתהה תארקל

 .וטיגל ץוחמ תרתחמ םע עגמב אובל םינושאר תונויסנ

 ;הנש התוא טסוגוא דעו 1943 תישארמ :ישילש בלש
 תמקה ,דארגנילטסב ןוחצנה תובקעב וטיגה תרתחמב תוררועתה

 .וטיגב תוירוזא "ברק-תוגולפ'' ןוגריא ,תוננוגתהלו הלצהל דעו

 תנגרואמ האיצי ; 1943 רבמבונ דע טסוגואמ :יעיבר םלש

 "הבוטסוגוא עצבמ" תרגסמב וטיגח ןמ םימחול לש הנושאר
 | .תויגארטה היתואצותו

 -רפה הפוקתה" ; 1944 יאמ דע 1943 רבמבונמ :ישימח בלש
 האיצי ,יקינדור תורעיל ןילי םייח לש ועסמ ;וטיגב "תינאזיט

 ,תפומל םינייוזמ םימחול תוצובק הנומש לש וטיגה ןמ תחלצומ

 אטיל תודהי

 וטיגה ןמ םימחול תצובק ןיב הייליווה תפש לע ברקה ,ןילי תומ

 .ופאטשיגה ישנא ןיבל

 תאצוהל םישאונ םיצמאמ ; 1944 ילוי דע יאממ :ישיש בלש
 העונתה יליעפ לש החירב תונויסנ ,וטיגה ןמ םימחולה ראש

 .רורחשה דע וכשמנש ,וטיגה לוסיח ירחא

 םינושאוה םידעצה .א

 דיב קשנב תוננוגתה םשל ןגראתהל םינושארה תונויסנה

 תוליחה לש םתסינכ ירחא דימ הנבוק ידוהי ברקב ,רומאכ ,ושענ

 הלא םידעצ ושענ ונידיב תויוצמה תויודעה יפל .ריעל םייצאנה
 תויולת יתלב ,תודחא תוצובק ידי-לע תוחפל תחא הנועבו תעב

 אביקע-יגב יליעפמ ,דמלמ םהרבא רפסמ תחא הצובק לע .וזב וז

 רפסמ תועובש ,1941 רבמטפס ימימ דחאב הז היה :וטיגב

 ,ןוסמארב .מ רבעשל הרומה לש ותרידב .וטיגה תריגס ירחא
 רוביצ-ינקסע וסנכתנ ,ריכב הרטשמ"ןיצק וטיגב זא שמישש

 הדעה לש הדיתע לעו וטיגה בצמ לע תוצעייתהל םידחא

 עשוהי וטיגה-תרטשמ ןיצק :תוצעייתהב ופתתשה .תידוהיה
 -תירב ןוגרא -- צ"בא ישנאמ) דמלמ םהרבאו גרבנירג (הקיא)

 ןיול השמ -- הדקפמ ןכמ רחאלו -- הרטשמה-ןיצק ,(ןויצ

 המלש ,(ריעצה רמושה) קיניובוקסוו לאימחרי ,(םיטסינויזיברה)

 ,(םיטסילאיצוס-םינויצ -- ס'"'צ) ןהכ לרב ,("ץולחה") ןייטשדלוג

 אריפש ןמחנ-םייח ר"ד ןכו ןוסידאפ ץרפ הרטשמה-ןיצק

 ויה םיפסאנה .(הנבוק ,הלופמאיליו ינויצ זכרמ -- ק"וצמ)

 אישב םיאצמנ םינמרגה :בצמה תכרעה יבגל םיעד-ימימת
 ידוהי לא םסחי .םנוחצנמ םירוכיש םהו ,תיאבצה םתחלצה
 םדקומב ,תידוהיה הדעה לכ תא לסחל םתנווכב יכ דיעמ הנבוק

 םיאולכה םידוהיל תסחייתמ תיאטילה היסולכואה ;רחואמב וא

 הלועפ ףתשת -- וטיגה לוסיח לש הרקמבו ,היולג הביאב וטיגב

 םינפ לכ לע ;דגנמ דומעתש וא ,הדמשהה-עצבמב םינמרגה םע

 ןייועה סחיה חכונ ;יהשלכ תישממ הרזעל הנממ תופצל ןיא

 וטיגה ןמ ץלחיהל יוכיס לכ םג ןיא תיאטילה היסולכואה לש

 תושעל המ הלאשה אופיא תלאשנ .ול הצוחמ םוקמ אוצמלו

 םינוציקכ ולגתנש ,גרבנירגו ןוסמארב ,ןוסידאפ .הלא םיאנתב

 ,ןותנה בצמב הדיחיה הרירבה :ונעט ,הרובחה ךותב רתויב
 תשגל שי .''הדצמ תמחלמ" -- אלא הניא ,הדיחיה דובכה תרירב

 תא ןגראל ,םיכרדה לכבו םיעצמאה לכב קשנ תשיכרל דימ
 םניכהלו תיאבצ הרשכה םהל תונקהל ,ברק-יאתב רעונה"ינב
 .וטיגה תא לסחל וטילחי םינמרגהש הרקמל תניוזמ תוממוקתהל

 תואצות .םיפסאנה בור תעד לע הלבקתנ אל תינוציקה תינכתה
 םייתניבו הגממ הנחמצת אל -- םה ונעט -- ןהשלכ תוישממ

 ,התיה םתנקסמ .ולוסיח תא שיחהלו וטיגה תא ןכסל איה הלולע

 .תידיימ הלועפ רבדב יהשלכ הטלחהל ןיידע הרשכ העשה ןיא יכ

 הרשכ העשל ןיתמנו ,םיניינעה וחתפתי דציכ הארנו הכחנ"

 לע ,הגלבה :אוהה ןמזב אופיא התיה םיססהמה תמסיס .''רתוי
 .הגלבה -- לכה ףא

 .םמצע תעד לע העוציבל תשגל וטילחה תינכתה ימזוי םלוא

 םרט םינגראמה ,םרב .םיחדקא השולש ושכרנ ןושאר דעצכ

 התחינ וטיגה לעו םינושארה םימחולה-יאת תא םיקהל וקיפסה

 וטיגב ןואכדה ."הלודגה היצקאה" :המויא המולהמ עיתפמב

 ,גרבנירג עשוהי ךא .דאמ לודג היה "הלודגה היצקאה' ירחא

 -יאת תא םיקהל וחורב זוע אצמ ,הקיא םשב וטיגב עודי היהש
 זוגרא") צ"בא יגוחמ ויה םיאתה ירבח .םינושארה ןומיאה



 הגבוק וטיג

 תרתחמב המקש תיללכ-תינויצ רעונ-תעונת ,("ןויצ תירב

 .1940/41 יטייבוסה רטשמה תפוקתב
 שולש לע עדונ וטיגב םייטסינומוקה םיגוחה יליעפ יפמ

 לש ףרוחהו ויתסה ישדוחב ולעפו ומקוהש ,תויתרתחמ תוצובק
 והילא ,הסונמ יטסינומוק ןקסע ידי-לע הנגרוא ןהמ תחא .1

 ,יקסבלדיו הנח ,ןאל (ערעמ) םירמ וז הצובקל ופרטצה .בולאּומש

 -דלוג בייל-ריאמו בולאומש היח ,רטאש חספ ,ץיבוקרמ הדניה

 םייצאג-יטנא םיליעפ םע רשקתהל החילצה הצובקה .טדימש

 תשיכרב הקסע ןכ .הרבסה תולועפ לש הרוש עצבלו םיאטיל

 הדכלג רצק ןמז רובעכ ךא .תורעיל חורבל הננוכתהו קשנ

 םיליעפ לש תרחא הצובק .ופאטשיגה ידי-לע הלסוחו הצובקה

 םייח ידיזלע המקוה יטייבוסה רטשמה ידהואו םייטסינומוק

 תרתחמה ישאר םע ןכמ-רחאל הנמנש ,יטילופ ןקסעו רפוס ,ןילי

 ,שאירוא הקבר ,ןרפלג ירטימד םג וכייתשה וז הצובקל .וטיגב
 ריאמ ,לקניפ לואש ,בוקינכּוי קיציא ,רוינס האל ,לזיימ הילוא

 םיאטיל םע םירשק הרשק ,הרבסהב הקסע הצובקה .דועו ןילי

 הדכלתנ תישילש הצובק .תורעיל החירב הננכיתו םייצאנ-יטנא
 לשאב ,טייח הבוד ,פאר השמ הילא ופרטצה .ןמרש השמ ביבס

 וזמ הנוש היה אל התלועפ יפוא .דועו ץיבוכורוב הטלא ,וקפרק

 הישנא ושמתשה וז הפוקתב רבכ יכ הילע רסמנ .תורחאה לש

 המחלמה ךלהמ לע היצמרופניא ףוסיא םשל וידר-טלקמב

 .וטיגה ידוהי ברקב התצפהו

 םלהמ רהמ יסחי ןפואב וששואתה ולא תויטסינומוק תוצובק

 -תנש ףוס תארקל .ויתסה ישדוחב וטיגה תא ודקפש תויצקאה

 1941 רבמצדב 31 לילב שממו וזל וז ברקתהל ולחה חולה

 ןוגרא"כ וטיגה תרתחמב עדונש דחואמ יתרתחמ ןוגרא ומיקה

 ליעפ קבאמ הרטמכ ול ביצה ןוגראה ."םחולה יטסישאפ-יטנאה

 וטיגב ןה הנישעית ויתולועפ יכ טילחהו שוביכה תונוטלש דגנ

 -יטנא םיאטיל םע הלועפ-ףותישו עגמ ךות ,ול הצוחמ ןהו

 הלבח-ירמוח סויג ,הרבסהב ןוגראה קסע 1942 ךשמב .םייצאנ

 הנבוקב ינמרגה אבצה ינקתימב הלבח תולועפב ןכו ,לק קשנו

 רתויב תובושח הנכה-תולועפכ הלא ולגתנ דבעידב .התביבסבו

 .1943 תנשב םיזעונה תרתחמה יעצבמל

 ''הבוטסוגוא עצבמ"ו הנפמה ב

 .1942-ב וטיגב תמחולה העונתה בצמ היה המ אופיא וניאר

 םע ישפנ תומת" לש תשאונה תינכתה הזנגנ דחא דצמ

 וקספנ ,תישאר :םייתש הארנכ ויה ךכל תוביסה ; "םיתשילפ
 ;יסחי טקש ררתשה וטיגבו םינמרגה לש הדמשהה"יעצבמ

 ויהי םא יכ ,םנעטב םידוהיה תא ועיגרה םיינמרגה תונוטלשה

 הנואי אל ,"יתמחלמה ץמאמ"ל םתמורת תא ומרתיו "םיילאיולי'י

 אוצמל הארגכ ושקתה תינכתה ימזוי ,תינש .ער לכ דוע םהל

 .יאבצה ןומיאה יאתל םיבר םידמעומ םישדחה םיאנתב
 לש השוביגל םייטסינומוקה םיגוחה לש םהיתווקת ודבתנ ןכ

 םינושארה תרתחמה-תונויסנ .תיצרא-לכ תיאטיל ירמ-תעונת

 אל ,םמצעלשכ םישולקה ,הנבוקב םייאטילה םיטסינומוקה לש

 תוירזכאב ואכודו היסולכואה לש תובחר תובכשב דה וררוע

 -תהל חתפ ןיידע הארנ אל וטיגב םג .םינמרגה ידי-לע הבר

 ךשמהל ליבקמב .הפונת תלעב תודגנתה-תעונת לש התונגרא

 ןמזמ הלבח תולועפו קשנ תריגא ,םייאשחה םיאתב תונגראתהה

 תוליעפל וטיגה יליעפ לש םצרמ רקיע וז הפוקתב הנפוה ,ןמזל

 רקיעבו ,םינושה םייטילופה םינוגראה תורוש .תינויער-תיטילופה
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 -רואמ''ל ורזע .. טילופה םירוריבהו ,ודכלתה ,רעונה*ינוגרא

 .רדוקה ןואכדה ןמ ששואתהלו תואיצמה תא החוכנ תוארל ''םינג
 שחרתמל רתוי םישיגר םתוא התשע ףא תיטילופה הרכהה

 -ארה םינמיסה רבכ ורייטצנ ןאכו .הקוחרהו הבורקה הביבסב

 וליחתה תותיזחה ןמ .המחלמה ךלהמב לודגה הנפמה לש םינוש

 םדודיב רבג ,םינמרגה םיגפוסש תושק תוכמ לע תועידי עיגהל

 הלח תיאטילה היסולכואה ברקב וליאו תימואלניבה הריזב םג

 ישדוחב םינמרגה לש תונוחצנה-ןורכש ירחא המ-תוחכפתה

 הילשא וז התיה יכ ,תעדל וחכונ םיאטילה .םינושארה המחלמה

 השעמל יכו ,תינידמ תואמצע םצראל וקינעי םינמרגהש תווקל

 םילצנמ םה :רחא שוביכ חטש לכל ומכ אטילל םה םיסחייתמ

 םג הנתשה וז תוחכפתה תובקעב .רשפאה לובג הצק דע התוא

 ,םידוהיה לא םיאטילה לש םסחי םימייוסמ םיגוחב טאל טאל

 ,וטיגה יבשות םע רחסמ-יסחי רחא תוטיהל רתיב אטבתה רבדהו

 יונישב ,ןבומכ ,תוארל ןיא .םינוגה םיחוור םיאטילל ונמיז בגאש

 םיאולכה םידוהיה יפלכ תודידי וא םימחר ישגר לש תוררועתה הז

 םלואו .יכדרמ תבהאמ רשאמ ןמה תאנשמ רתוי אב אוה .וטיגב

 המ-תופפורתהל ןמיס הזב ואר ,םה םדצמ ,םידוהיהש אוה יעבט

 תא קזיחו ריבגהש רבד ,וטיגה תא הפיקהש דודיבה תעבט לש

 טאל .ןגרואמה ידוהיה רוביצב הלחש תיללכה הריוואב הרומתה
 ,הרכהה וטיגב םייטילופה םינוגראה ברקב שבגתהל הלחה טאל

 -תמה ,אדירג תיתרבסה-תינויער תוליעפב דוע קפתסהל ןיא יכ

 העיגה יכו ;אוה ותרגסמב םינוגראה ןמ דחא לכ ידי-לע תעצב

 תוירוביצה תא ץלחתש תדחואמו תישממ הלועפל העשה

 התואנ הבוגת שמשתו םותסה יובמה ןמ וטיגב תנגרואמה

 תא ולכאש ,ןווינו תעדמ-תוחכתשה ,העש-ייח לש חורה-בצמל

 ,דארגנילטס תיזחב םיריהזמה תונוחצנה .הפ לכב םעה תובכש

 הנורחא הפיתד ושמיש ,וטיגל דע עיגהל ששוב אל םעמישש

 .הז ןוויכב תערכמו

 יגיצנ ןיב ךשוממ ןתמו-אשמ תובקעב .הגפמ לח 1943 ביבאב

 ןוגראה'' יגיצנ ןיבל ,הזמ םיינויצה רעונה-ינוגראו תוגלפמה

 ,הזמ םייטסינומוקה םיגוחה לש םדוסימ "םחולה יטסישאפ-יטנאה

 תרתחמב תונחמה ינש ןיב הלועפ ףותיש רבדב םכסה םתחנ

 קיזייא תינויצה תרתחמה םעטמ םכסהה לע ומתח .וטיגה

 -םייח "יטסישאפ-יטנאה ןוגראה" םעטמו ,ןיול יבצו יקצינברס

 םאתמ ףוג םקוה םכסהה עוציב םשל .ןרפלג ירטימדו רנטר דוד

 : תרחא הסריג יפל ;"הלועפ ףותישל הצעומ" : תחא הסריג יפל)

 הרדגוהש הדעו ודצלו ,("דעווה" -- ןלהל ;"םואיתל דעו"

 םכסהה תרטמ .("הטמה" תרחא הסריג יפל) "תינכט-תיאבצ"כ

 לכב שומישלו םיאנתה תרשכהל תמאותמו תיתטיש הלועפ התיה

 יבשות לש רשפאה לככ לודג רפסמ תלצהל תוירשפאה םיכרדה

 יכ התיה החנהה .וטיגה לוסיח לש הרקמב ,הדמשהמ וטיגה

 םדקומב ,אובת אוב הינמרג לש התלפמו ץרחנ המחלמה לרוג

 ידסיימ ובשח ךכ -- תעדה לע לבקתמ אלש אלא ,רחואמב וא

 עגרב וליפא וטיגה תא לסחלמ ועתריי םינמרגהש -- "דעווהי'

 יכרדל םעט שי הז בצמב אקווד ךא .םתגיסנ ינפל ןורחאה

 לצא טלקמ-םוקמ תאיצמ :ןוגכ ,םייקל חו םיינמז הלצה

 -תומוקמ תמקה ,תורעיל החירב ,הל הצוחמ וא ריעב םיאטיל

 תפוקת תישארבש תולובחת הלאב אצויכו ומצע וטיגב רתס

 ,אופיא ,היה דעווה דיקפתמ .הווקתו רחש ירסח וארנ וטיגה

 היה םלואו .רומאה ןוויכב הלצה תורשפא לש ץמש לכ לצנל

 םושמ ןיא הלא הלצה יכרדב יכ ,דעווה ישנאל זא רבכ רורב
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 .ןגרואמה ורוביצמ רכינ קלחל וליפא וא ולוכ וטיגל ןורתפ
 המכ וטיגהמ טלמיהל וא רתתסהל ולכוי רתויב בוטה הרקמב

 תוברקתה לש הרקמב םירתונה ושעי המ םלוא .שיא תורשע

 הז ןינעב דעווה ישנא לש תויוטבלתהה + וטיגה לוסיחו תיזחה

 ףוסבל .םיבקונ םינויד הררוע האבוהש העצה לכ .תושק ויה

 הלצה הניא דעווה לש ותרטמ יכ ,תיללכה העדה השבגתנ
 םיאנתב יכ םא ,היחתל המק .תוננוגתה םג אלא ,דבלב

 וירבחו גרבגירג עשוהיש תינכתה ,הרוצ יונישבו ירמגל םישדח

 דעווה טילחה םידבכ םיסוסיה ירחא .וטיגה תישארב הוגה
 תוננוגתהה תנכהל יתרתחמ ןוגרא וטיגב םיקהל

 לכ יכ ,דעוול רורב היה יפוס לוסיח לש הרקמל
 האוש איבהל הלולע םינמרגל ןנתסתש תאז הלועפ לע העידי

 תולועפ לכ יכ ,טלחוה ןכ לע .הלוכ וטיגה תייסולכוא לע תידיימ
 יגיצג .תילאמיסכמ תוריהזבו תטלחומ תוידוסב ושעיי ןוגראה

 םיטרפ םסרפל םיאשר ויה אל דעווב ובשיש םייטילופה םיפוגה

 הלועפהש יפ לע ףא ,םהינוגרא םוחתב וליפא ןוגראה תמקה לע

 תילגיל לתלב איה ףא התיה רעונה-ינוגראבו תוגלפמב הליגרה
 ןורקיעה .המואמ הילע םיעדוי םינמרגה ןיאש התיה השגרההו

 וא יתגלפמ-לע היה תונגוגתהל ןוגראה לש והנבמ דוסיב חנוהש

 ולכי דחא את ירבחו ,םיאת-םיאת הנבנ ןוגראה .יתגלפמ-ןיב

 לכ .םינגרואמ-יתלב ףאו םינוש םייטילופ םינוגראמ תויהל

 תינמז הנגה-תינכתל םאתהב ,םירוגמה-ירוזא יפל וקלוח םיאתה

 ,דעוול ץוחמ םישנא השולש םע ףותישב דעווה ידי-לע הדבועש

 עשוהי :םיאתה לש םייאבצה םינומיאה יזכרמ רותב ונומש
 -תהל ןוגראה ,םנמא .ץיבופוז הדוהי ,ןוסידאפ ץרפ ,גרבנירג

 לא סייגל שיש הליחת טלחוהו יתגלפמ-יתלב היה תווננוג

 קשנ תאשל םילגוסמה ,וטיגב רעונה-ינב לכ תא ויתורוש

 ירקיעה רוקמה יכ ,ררבתנ הרהמ דע ךא ; תוברקב ףתתשהלו

 -תועונת ןה ןומיאה-יאת ליבשב םידמעומל רתויב חוטבהו

 -תוינויצה ,תויצולח-תוינויצה תועונתה :תונגרואמה רעונה
 הלא תועונת ישנאמ .יטסינומוקה רעונהו ר"תיב ,תויללכה
 תריגא :תישעמ הלועפב לחוהו םינושארה םיאתה םג ובכרוה

 .יאבצ ןומיאו הנושאר הרזעל יאופר דויצ ,ץפנ-ירמוח ,קשנ

 ןויער .1943 תנש לש ביבאה ישדוחב ושענ הנכהה-תולועפ

 ןגרואמה רעוגה ברקב טאל טאל התיבש ול הנק תוננוגתהה
 םייתניב .המקגלו המוזי הלועפל םייומסה םיפוסיכה תא ררועו

 לש ושוביג ךילהת תא וריבגהש תוערואמ המכ וטיגב ועריא

 יתוהמ יונישל ןיפיקעב ומרג תאז םע דחיו תוננוגתהל ןוגראה
 | .ותלועפ יכרדבו תידוסיה ותינכתב

 יגוחב תוחורה-ךלה לע ומתוח תא עיבטהש ןושאר ערואמ

 הגריא הינלופה לש ידוסה הרוקיב היה ירמה תעונת
 םירשק המחלמה ינפל דוע הרשק תאז השא ץיבומדא
 הדיסחל הכפהו השראווב "ריעצה רמושה" ןק םע םיקודה

 הרמש המחלמה ץורפ ירחא .תיצוביקה העונתה לש תבהלנ

 ןוגראה" תמקה םעו ,ירמושה רעונה םע הירשק לע הנריא
 בר ןמז .ותורישל המצע הדימעה השראווב "ידוהיה םחולה

 ,השראווב םימחולה םיידוהיה םינוגראה ןיב תרשק השמיש

 וטיגמ העיגה הנבוק לא .דועו הנליו ,קוטסילאיב ,בוקארק

 הנבוקב וטיגה ידוהיל ריבעהל דיקפתה הילע לטוה .הנליו

 המ עדוויהלו ,ןילופב תואטיגב םימחולה םינוגראה לע תועידי

 עדונ היפמ .םינזיטרפה תעונת ןעמלו תוננוגתה ןעמל ןאכ השענ

 -תמו קשנ ושכר השראווב םימחולה םינוגראהש וטיגה יליעפל

 אטיל תודהי

 ךרד לע אוה ףא הלע הנליו וטיגש ןכו ,ןיוזמ דרמל םיננוכ

 לע הדמע וטיגב תרתחמה יגיצנ םע היתושיגפב .ליעפה ירמה

 הרקיב ןכ .םינזיטרפה תורושל רעונה תא סייגל ףוחדה ךרוצה

 .ילוואש וטיגב הנריא
 תואטיגה ידוהי לש הדמשהה-עצבמ היה רחא גוסמ ערואמ

 -עזמה םיטרפה .1943 לירפא--ראורבפ ישדוחב הנליו תביבסמ
 המ-ןמזש םושמ הנבוק וטיגב ועדונ הז ינומה חצר לע םיעז
 סינכהל תינכת תמייק יכ ,"טארנטסטלא"ל רמאנ ןכל םדוק

 ,ןאיצנווס ,ןאימשוא) הלאה תואטיגה ןמ םידוהיה 5,000דכ
 תלבקל תונכה רבכ ושעג .הנבוקב וטיגה לא (דועו קושיליאכימ

 -סנרט"ה יכ "טארנטסטלא"ל רמאנ דעומה אובב ךא ,םישרוגמה
 םידוהיה יכ עדונ ןכמ-רחאל .םירחא תומוקמל ונפוה "'םיטרופ
 ןוויכב ועסנש אשמ-תובכר לע םנמא ונעטוה תואטיג םתואמ
 ודרוה םידוהיה ,תוגורקה ורצענ הנליוומ קוחר אל ךא ,הנבוק

 שמיש הז ערואמ .ראנופ הדמשהה-םוקמב ורונו ,חוכב םהמ

 איה הנבוק וטיגב "תוביצי"הש ךכל תודע וטיגה יבשותל

 דיחכהל םממז תא וחנז אל םינמרגה יכו ,דבלב ןיע-תיארמל

 | .םנוטלשל םינותנה םידוהיה לכ תא
 וטיגב וצופנ ,1943 ביבאה ישדוחב רמולכ ,ךרעב ןמז ותואב

 םייוניש ללוחל םינגוכתמ םיינמרגה תונוטלשה יכ תועומש

 תושרמ בורקב רובעי וטיגה יכ רמאנ .וטיגה לש ודמעמב

 -הנחמל ךפהיי אוהש רבד לש ושוריפו .ס.סל יחרזאה לשממה
 ,הגירמו הנליוומ תועידי ועיגה ןכ .ךכב ךורכה לכ לע שממ רגסה
 ידיזלע תואטיגה לש םלוסיחל םינמרגה רבכ ושגינ םש יכ

 הקרזנ וטיגה ללחל .םינטק רגסה-תונחמ לש הרושל םלוציפ
 השוריפש ,(טוקריסק) "גנורינרזק" -- תונכס-תרה ,השדח הלמ

 םידרפנ םיניטקרסקב הנוסכיאו וטיגבש היסולכואה תקולח
 בצמה .רגסה-הנחמ לש ינלטק םייח-חרוא םהב ררושש ,םירוגסו
 תועומש ןכו תותיזחה ןמ תודדועמה תועידיה ,אפוג וטיגב שדחה

 תא וסיסתה הלא לכ -- הנליו תורעיב םינזיטרפ יזוכיר לע
 ישנאל ררבתנ .ול תופופכ ויהש תועונתה תאו "דעווה" יגוח
 תיזחה תוברקתה לש הרקמב וטיגה תנגהל תינכתה יכ דעווה
 אל םיגמיסה לכ יפל ירהש ; שממ הב ןיא בוש םינמרגה תגיסנו
 עדיי אל םעפ ףאו ,ימעפ-דח עצבמב הנבוק וטיג לוסיח עצובי

 .ואל וא "ןנוגתהל" העשה העיגה רבכ םא טילחהל דעווה
 -קשנ דוחייב ,קשנ לש תומייוסמ תויומכ רבכ ושכרנ םייתניב
 ינזיטרפהו יאבצה ןומיאה יאתו -- ץפנ-ירמוחו םיחדקא -- לק

 הדבועל ךפהנ םחולה ןוגראה .ןגרואמ רעונ רתויו רתוי ופיקה
 ותואב .דעווה לש ויתוטלחהו וינויד לע עיפשה םג הז רבדו
 םייטסינומוקה םיגוחל ברוקמ היהש ,קונוסלוו רייד עיצה ןמז
 -יהמ תורוקממ תועידי ונלביק" :השדח הלועפ תינכת ,וטיגב
 תינזיטרפ העונת תמייק אטיל תורעיב יכ -- אוה ןעט -- םינמ
 דחאב םיקהל תורשפא שי וטיגב תמחולה העונתל ףא .הקזח
 וטיגה ןמ איצוהל ונל רשפאיש ינזיטרפ סיסב הלא תורעי ישוגמ

 ,קשג תאשל לגוסמה רעונה בטימ תא הרצק הפוקת ךשמב
 ."םינמרגב םחולה לודגה הנחמה לש קלחל וכפהלו

 תודמעה ."דעו'ב םירעוס םיחוכיו הררוע השדחה תינכתה
 םג תינכתה יכמות םע ונמנ םיטסינומוקה דבלמ .תוקלוחמ ויה
 -וקסוו לאימחרי ,ירמושה ןקה ישאר ."ריעצה רמושה" ישנא
 דגַכילל םיבר םיצמאמ ועיקשה ,קוזואר ילאו ןמיז ואיל ,קיניוב
 התיה היאתב תינויער-תיתרבסהה הלועפהו ,העונתב תורושה

 הישארו תיתרוסמ תנוכתמ יפל הנגרוא איה .רתויב תיביסנטניא



 ה1בוק וטיג

 שווק לבקל ילב םייתוהמ םיניינעב תוטלחה לבקלמ וענמנ

 ירחא .ןילופבו לארשידץראב העונתה יזכרממ תושרופמ תוארוה

 העונתה תדמע לע תורורב תועידי האיבה ץיבומדא הנריאש
 םירמושהו תירמושה הלהנהב םיסוסיהה וקספ ,הלא םיניינעב

 רבדה .תידיימ תינזיטרפ הלועפל ןויערה תא תובהלתהב ולביק

 1943 ץיקה ישדוח ךשמבו םיטסינומוקל םתוברקתהל איבה

 ךשמנ ףותישה .םתא קודה ףותישב תורעיל האיציל וננוכתה

 .ןלהל וילע רפוסיש ,"הבוטסוגוא עצבמ" ןולשכ דע

 איה ףא התיה ריעצה-ץולחה-רורדו ס"צ ישנא לש םתדמע

 םעטמ בשיש ,יקצינברס קיזייא ,השדחה תינכתה יפלכ תיבויח

 ישיאה ולקשמ תא ליטה ,וב היחה חורה היהו ''דעו'ב ס'צ
 דיקפתה תא ומצע לע לטנ םגו ןינעב תיבויח הטלחה ןעמל

 .הלוכ המישמה ןומימל םייפסכ םיעצמא סויג לש השקה

 ירבח לש עירכמה בורה .צ"בא יגוחב ויה םידבכה םיסוסיהה

 ,וטיגה לע ןגהל האב אלש ,תינכתמ ללכב גייתסה תאז העונת

 הנטק הצובק קרו ,םימחולה תוחוכה תא ונממ איצוהל אלא

 .האיציל תונכהב קלח ןכמ רחאל החקלו תינכתה לע הידי הכמס

 תוארל ןיאש החנה ךותמ תינכתה תא ףוסבל לביק דעווה

 טילחה אוה .הלצהה יכרדמ ת ח א אלא ,וטיגל יללכ ןורתפ הב

 ,וטיגה תא ןכסל ילב חילצת תורעיל האיציהש ידכ לכה תושעל

 רודיס (א : תורתוגה הלצהה יכרד יתש לע דוקשל הז םע דחיו

 -ונתה ישנא ליבשב דוחיבו ,וטיגה ישנא ליבשב טלקמ-תומוקמ

 ; הנבוק תוביבסב םייאטיל םירכיא לצא ,תויטילופה תוע

 לעפ דעווה .וטיגה יתבל תחתמ םייעקרק-תת םירקנוב תריפח (ב
 1943 תנש לכ ךשמב ,דחאכ הלאה םיכרדה שולשב תויבקעב

 .וטיגה לוסיח דע ,1944 תיצחמו
 :ויה תנגרואמה תרתחמה ינפל ודמעש םיפוחדה םידיקפתה

 עובקלו ,אטיל תורעיב םינזיטרפה םע עגמ ריחמ לכב םיקהל (1

 ; וטיגה ימחול ליבשב ינזיטרפ סיסב תמקהל םיאתמה םוקמה תא

 שוכרלו ,םחולה ןוגראה תושרבש קשנה יאלמ תא םילשהל (2

 ןומיאה תא שדחמ ןגראל (3 ; תורעיל האיציל שורדה רחא דויצ

 חיטבהל (4 ;רתוי זרוזמו ליעי ותושעל ,םימחולה לש יאבצה

 ,התוללכב האיציה תמישמלו םימחולל ,ינלבוס תוחפלו ,דהוא סחי

 -שמו ("טמאסטייברא") הדובעה-דרשמ ,"טארנטסטלא"ה דצמ

 המגמה תחלצה היולת התיה ובש ןושארה דיקפתה .וטיגה-תרט

 ,לפנ -- וטיגל ץוחמ שפוחה-ימחול םע עגמ שופיח -- הלוכ

 .םייטסיגומוקה םיגוחה לש םקלחב רקיעב ,םינבומ םימעטמ

 תרתחמ םירחא תומוקמבו הגבוקב תמייק יכ ,ונעט וללה

 .וטיגה ימחולל רוזעל הנכומה ,תיאטיל תיטסינומוק

 תיטסינומוקה תרתחמה ישנא ושע 1943 ץיקה ישדוח ךשמב

 לש המוקמ יוליגל ,םדמ םיבוקעו ,םיצרמנ םיצמאמ וטיגב

 ןמז ותואב וצופנ הילע תועומשש ,תורעיב תינזיטרפה העונתה

 םירייס לש תוצובק שולש .דחאכ םיאטילהו םידוהיה ברקב

 לארשי השארבו ,תחא הצובק .וז המישמל וטיגה ןמ וחלשנ

 תרתחמב םיליעפה ינושארמו ועוצקמ יפל רגסמ ,ןייטשלימ

 השמ ,בודיוד השאי ,הפי לאלצב :םג הילא וכייתשה) וטיגה

 הכרדב הלקתנ ,אטיל-חרזמל האצי ,(לטייט לאכימו יקסנאיוואלס

 םירייס תצובק .ופסינ הירבח לכו ,תיאטיל הרטשמ תדיחיב

 -םורדב) הנזָאי תורעיל דע העיגה ,קו'צנליו ןרהא השארבו ,הינש

 וטיגל הרזח םינזיטרפ תובקע םש תולגל החילצה אלשמ .(אטיל

 יכדרמ) הבונאי תורעיל האצי תישילשה הצובקה .םולשב

 הצובק לש הלרוג .(הקבאדורוב ןמלזו ןרטש יכדרמ ,ץיבוקפיל
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 תולקתיהב ופסינ הירבח :הנושארה הצובקה לש ומכ היה וז

 .תיאטילה הרטשמה םע
 ,םידדוב םינזיטרפ םע רשק רושקל ןויסנ לע םיטרפ ונל םיעודי

 דבעש ,("קילאומש") יקסבוקדרומ לאומש הפוקת התואב השעש

 תביבסבש תורעיב ,ינמרג רמשמ חוקיפב ,הדובעה-תדגירבב זא =

 ("םיקאלרוב") תיסור התיה הביבסה ירפכב היסולכואה .הבונאל
 ישנא לש םבור .הדהאב םידוהיה םידבועה לא הסחייתהו

 -ילכו םידגב לש ןיפילחלו רכמ-רחסל הז בצמ ולצינ הדגירבה
 ןייטצה ןכמ רחאלש ,יקסבוקדרומ לאומש .ןוזמ-יכרצמל הטימ

 ,הנבוק וטיג ימחול ןיב רתויב םיזעונהו םיזירזה םימחולה דחאכ

 .רתוי הברה הבושח הלועפל ןאכ םיחונ םיאנתה יכ אצמ

 הנמלאב ול רחב ,לוכיבכ ,"תירחסמ"ה ותוליעפל טקייבואכ

 ,רפכה הצקב העוער התקיבב הררוגתהש ,יסור אצוממ הינע

 שוגפל יוכיס שי ןאכ יכ ,השוחת וב הנניק .תובע רעיל ךומסב

 -רפה תא הביבסה ירכיא וניכ ךכ) "רעיה ישנא"מ והשימב

 :וזמ הריתי .והועטה אל וישוח ,םנמאו .(םייטייבוסה םינזיט
 שגפיהל -- הנמלאה לש הכוויתב -- ותואינש םינזיטרפה ינש

 דחאב ול ועיצה ףאו ומע ודדייתה ,ןומא וב ונתנ ,התקיבב ותא

 יותיפה תורמל .םהילא ףרטצהלו ותדובע םוקממ חורבל םימיה

 ומצע תא האר אוה .העצהה תא יקסבוקדרומ לאומש החד לודגה
 ףרטצהש ,"ריעצה ץולחה' -- ותעונתלו וטיגה ידוהיל רושק

 וילע הלטוה אל םג םא .וטיגל ותסינכ ינפל המ-ןמז הילא

 ןויכמ .תוחילש ןיעמ הב האר אוה ,תאזה הלועפה שרופמב

 ליבשב סיסב תמקהל םיאנת ןיא הבונאי תורעיב יכ ,ול ררבתנש

 האיציל תונכהב ומצע ףתישו וטיגה לא רזח ,םימחולה וירבח

 | .תנגרואמה
 םימרוג םע תרתחמה ירשקב רבודמש לככ ,עירכמ יוניש

 דצמ המזויה האב םעפה .אוהה ץיקה יהלשב לח ,וטיגל ץוחמש

 הארנכ ריבסמ הז רבדו ,תיטייבוסה תינזיטרפה העונתה יחילש

 ,םידדצה ינשמ תוריהז-יעצמאו םישושיג ירחא .החלצהה תא
 ורכמ ןיבל קיתו יאטיל טסינומוק ןיב עגמ דחא םוי רצונ
 -יטנאה ןוגרא"ב ליעפ היה התעש ,יול בקעי ידוהיה
 הידוהי תינחנצמ בתכמ ידוהיל רסמ יאטילה .וטיגב "יטסישאפ
 ןכות לפ-לע .הנליווב יאשחב ןמז ותואב התהשש ,הבקסוממ

 היסג איה תבתוכה יכ ,וטיגב תרתחמה ישנא וניבה בתכמה
 ינפלמ אטילב תיטסינומוקה תרתחמה לש העודי תינקסע ,רזלג

 חילש חולשל שקבתנ וטיגב יטסינומוקה ןוגראה .המחלמה

 -חמה המש יפל ,"הניבלא") רזלג היסג םע השיגפל ,הנליוול

 המכ העצבממ תשרוד הז גוסמ המישמ יכ רורב היה .(יתרת
 ליגר-יתלב בל-ץמוא :ןהב ןנוחמ םדא לכ אלש תולוגס המכו

 חטשב תואצמתה ,הריהמ הטלחה רשוכ ,תושימגו תוריהזב הוּולמ

 לע לטנ המישמה תא .הזב אצויכו בר הדמתה חוכ ,רכּומ-יתלב

 לכב ןנוחמ היה ןכא יכ דבעידב ררבתנו ,ןילי םייח ומצע

 ריעצה ךרבאה תא ,המחלמה ינפל וריכהש ימ .וללה תולוגסה

 ,הנבוקב שידיא-ירפוס לש הריעצה תרמשמה שיא ,תכלדעינצמה

 םיאנתב תאזכ הדימב תונתשהל יושע אוה יכ ותעד לע הלעה אל

 וז אל .רעושמה ןמ הלעמל המישמה תא אלימ אוה .םישדחה

 ,המע דחי ,רדח ףא אוה .הבקסוממ תינחנצה םע שגפנש דבלב

 "רפה הדאגירבה יסיסב םימקוממ ויה םהבש ,יקינדור תורעיל

 םייעובשכ הלא םיסיסבב ההש ןילי .תיאטילה תיטייבוסה תינזיט

 .זרוזמ ינזיטרפ ןומיא םש לביקו

 תרתחמה לש םאתמה דעווה תא ןילי דימעה וטיגל ובוש ירחא
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 ךכב .תיטייבוסה תינזיטרפה העונתה םע םיעגמה תדבוע לע

 ישחומה ןמיסה .היתודלותב שדח בלשל וטיגה תרתחמ הסנכנ

 "ומוקה הועיצהש ,"הבוטסוגוא תינכת" התיה וז השדח הפוקתל

 םהל שי יכ התיה םתנעט .הלוכ תמחולה תרתחמל וטיגב םיטסינ

 לודג ינזיטרפ סיסב לש ותמקה תורשפא לע תונמיהמ תועידי

 םוקמ ,הבוטסוגוא הרייעה תוביבסבש יקנעה תורעיה שוגב

 ,אטיל לש ןהיתולובג הינשה םלועה-תמחלמ ינפל וב ושגפנש

 תורעיב יכ תועידי הארנכ ולבקתנ .תיחרזמה היסורפו ןילופ

 יכירדמ לש ("הפּורג-צַפס") תדחוימ הצובק בורקב חנצות הלא

 םהידיב ועייסיו וטיגה ימחול תא וכירדי רשא םהו ,םינזיטרפ

 -סוגואל הנבוקמ ךרדה הקוחר םנמא .םינזיטרפ יסיסב םיקהל

 המישמה שומימל הדיחיה תורשפאה וזו ,ןיִא הרירב ךא ,הבוט

 .תורעיל האיציה לש

 ."הבוטסוגוא תינכת" לע ודי ךמס דעווה
 -ולה ורחבנ .עצבמל תוינתחדק תונכה ולחה ברקה-תוגולפב

 לש תודחוימ תופמ ונכוה .רתויב םיליעפהו םירשכומה םימח

 ולביק האיציל םידמעומה .הבוטסוגואו הנבוק ןיבש םירוזאה

 לע .הנושאר הרזע ירמוחו םיאתמ שובל ,רבגומ יאבצ ןומיא
 ןיעלג םייח ,הירבחמ דחא רפסמ תוצובקה תחא לש התאיצי

 : (לטכג)
 םיאתה .יתעונת חתפמ יפל ,םימחול-יאתמ הבכרוה הצובקה"

 תולגעב .וטיגל םיצע וליבוהש תולגעב ,דרפנב וטיגה תא ובזע

 .תוטרותה .רבטגהש דע .הגבוקמ הברצמדםורד מיק המכ ונעסצ

 .והער תא שיא ונרכה םש קר .ונדבל ונראשנו ונתוא ודירוה םש

 דקפמ היה) בוקידוצ רזעילא :םהיניבו שיא 18 ויה הצובקב

 ןורהא ,ןיעלג םייח ,(קנורטבלג) יקחצי לאכימ ,(הצובקה

 .םייתש וא הרוחב ןכו ,לקנרפ ,יקסבוקדרומ לאומש ,קו'צנליו

 דחוימב ןכוהש ןויגפ דחא לכלו ,םינומיר 5 ,םיחדקא 3 ונל ויה

 וניאש וניאר ךא ,ךרדה תפמב םג דייוצמ היה בוקידוצ .וטיגב
 לאומש .תכלל ךיא םיחוכיו וליחתה הרהמ דע .הב אצמתמ

 דוקיפה .בצמב דימ אצמתה וכרדכו הפמב ץיצה יקסבוקדרומ
 ונמדקתה ךכ .םינוכנה םיליבשה תא אצמ םג אוהו וידיל רבע

 דע ,הטמהמ ונלביקש תושרופמה תוארוהה יפל ,םויה רואל

 הזכ םוקמש ונעדי .לופמאיראמ דיל לזרבה-תליסמל ונעגהש

 ןוחבל ואצי קו'צנליוו יקסבוקדרומ .תועתפה ונל ןמזל לולע

 יכ ונרעיש .ורזח אל םהו ,שוב דע םהל וניכח .הליסמה תא

 אל ;האצמיה םוקמ תא ואצמ אלו ךרדה ןמ וטנ "םירייס"ה

 -ידבוא ונייהו םירייסה לצא הראשנ הפמה .תושעל המ ונעדי
 .וטיגל דימ בושל טילחה הצובקה ישנאמ לודג קלח .תוצע

 .המורד ונכרדב ךישמהל ונטלחה ,ינא םג םהיניב ,םירבח השימח
 אל ונא םג ךא .םהמ ונדרפנו םקשנ תא םירזוחה ןמ ונחקל

 הנוכנה ךרדה ירחא םישופיח ךות .ךרדה תא אוצמל ונחלצה
 ,ךישמהל םעט ןיא יכ ונטלחה .םיינש ונראשנו הז תא הז ונדביא

 וניסינ .וטיגל הרזחב ונימעפ ונמשו המדאב וגקשנ תא ונמטה

 -יראממ קוחר אל הדבעש ,וטיגהמ תידוהי "הדגירב"ל ףרטצהל

 .ופאטשיגל ונתוא רסמו ונב ןיחבה ינמרגה רמשמה ךא ,לופמא

 -שיגה ידידלע וספתנש "הבוטסוגוא יאצוי"מ םינושארה ונייה

 ונתמישמ לע דיעהש רבד םוש ונלצא ואצמ אלש ןויכמו ,ופאט

 ונימאהו -- ןוזמ-יכרצמ תונקל רפכל ונאצי יכ ןועטל ונלוכי

 /...וטיגל ונוריזחה תרחמל .ונל
 .םינגראמה תא עיתרה אל םינושארה םיאצויה לש םנולשכ

 וא םיימויל תחא .תינכתה יפל הלהנתה וטיגה ןמ האיציה

 אטיל תודהי

 .הלשמ ךרדב תחא לכ ,תפסונ הצובק וטיגה תא הבזע השולש
 :זוב םירמ תרפסמ תרחא הצובק לש התאיצי לע

 טילחהל ידכ ונלש יתעונתה ביטקלוקב וניידתה םימת הליליי

 : ונירבחמ םייגש הבו שיא 12 התנמ ונתצובק .םיאצויה ימו ימ
 .ךרדה תא וריבסהו ונתוא וגמיא עובש ךשמב .ינאו ןמיז ואיל
 הל וארק) הצובקה .שגפמה תומוקמ ועבקנ תונשי תופמ יפל

 עיגהל ןהילע לטוהו םירבח 3 תונב תותיכל הקלוח ('ידאירטוא"

 רעש תא .תונוש םיכרדב (הבוטסוגוא ינפל) שגפמה םוקמל

 היליווה לע םירשגה תא .הדובעל םיאצויה םע ונרבע וטיגה
 םיירפכה .הברעמ-םורד וגמדקתה .םולשב ונרבע ןמיינה לעו

 ןושלהו ידוהיה הארמה תמחמ םא ,אלמ ןומא ונב ונתנ אל

 ירכיאה שובלה תמחמ םאו ,ירבח ינש לש תגעלנה תיאטילה
 םויה תיצחמב .ונשפנל ונובזע ךא -- תצקמב "םשוגמ''ה ונלש

 תולעתה .ללוש ונתוא וכילוה תופמה יכ ונל ררבתנ הנושארה
 ויה תונמוסמה תושרוחה םוקמבו ,ללכ אצמנב ויה אל הפמבש

 התואל ונעגה ןכ-יפ-לע-ףא .בושי תודוקנ רבכ הז תומייק

 ואיל לש ותצובק םע שגפמה םוקמ -- לודג רעי ינפלש הליסמ

 הדגב הפמה .ונכרדב וגכשמה הרירב-תילב .ועיגה אל םה .ןמיז
 םאתהב) לופמאיראמ--הנבוק שיבכל ךרד ונל ונסליפ ,לילכ ונב

 טלקמ וגאצמ .וניתובקע לע הרטשמה התלע ןאכו (תוארוהל

 ונילא ועיגה םייפגמ תוטעשו תוקירש .םיחיש ףקומ רובב ,רעיב

 ךירצו ברעה עיגה :ואבש תמועלכ ורזח םה ךא .רבע לכמ

 .לעתשהל לחהו הלח וגתאמ דחא .האלה תושעל המ מילחהל היה

 םימיבש ,יל עדונ םירכיא יפמ .בצמה לע תוקחתהל ידכ יתאצי

 התיה אל .וספתנ םידוהי םיריעצו םידוצמ ןאכ וכרענ םינורחאה

 לעו תופמהו ךרדה לע ןובשחו-ןיד רוסמלו רוזחל אלא הרירב

 ונכלה .םדקתהל רשאמ ןכוסמ תוחפ אל היה רוזחל .בצמה

 םירכיא תולגעבו לגרב .רטמ 50 לש םיחוורב ,דחא דחא ,שיבכב

 *...וטיגל וננתסה הדובע-תודגירב םעו הריעה ונעגה

 80-כ '"הבוטסוגוא עצבמ" תרגסמב וטיגה תא ואצי לכה-ךסב
 ופתתשה עצבמב .רעונ-ינוגרא ירבח םבור ,תונבו םינב ,םירבח

 ,"ריעצה רמושה" ,יטסישאפ-יטנאה ןוגראה :םיאבה םינוגראה
 ,הינודרוג ,(יצולח ינויצ רעונ) ח'צנ ,"רורד-ריעצה-ץולחה"

 וספתנ תוצובקה לש ןבור .ר"תיב ,(ןויצ-תירב ןוגרא) צ"בא

 -שיגה ידיל ורסמנו םיינמרגו םייאטיל םירטוש ידי-לע ךרדב
 שמשל היה לולעש ,חדקא ואצמ םימחולה דחא לצא .ופאט

 .תנגרואמ הלועפב ןינע םהל שי יכ תודע ופאטשיגה ישנאל

 ,םאצומ לע תמאה תא םהל ורפסיש םירוצעה ןמ ושרד םה

 ואיצוה אל ךא ,םישק םייוניע םתוא וניע .םעסמ תרטמו םנוגרא

 ןיא יכ ,וגעט םימחולה .וטיגב ירמה-תעונת לע רבד םהיפמ
 וטיגה ןמ וקמחתה םה יכו רשק לכ תונושה תוצובקה ןיב
 םסינכהלו ןוזמ-יכרצמ הביבסה ירפכב תונקל ידכ ,םירספסכ

 ופאטשיגה לש אלכב יכ ,ורפיס םייחב וראשנש םיטעמה .וטיגל

 ,ןורחחאה עגרה דע וחורב טלשש ,ןמיז ואיל דחוימב ןייטצה

 .םהיניב םיירבח םיסחיל גאדו םירבחה ראש תא םחינו דדוע

 םייללכ םיניינע לע החיש ןגראל ןמיז עדי רתויב תושקה תועשב

 תמשגה לע ,לארשי-ץרא לע םישגרנ םירבדב םירבחה תא םחנלו
 הברקה היגמרג תלפמ לעו יטסילאיצוסהו ינויצה לאידיאה

 .תכלוהו
 תחת דמעמ קיזחה אלש דשח היה םירוצעה ןמ דחא יבגל

 האיציה תוביסג לע והשמ הליגו םישקה םייוניעהו תוכמה ץחל

 ,בגאש ,חדקא ולצא ואצמ ,רברג השמ ריעצה הז היה .וטיגה ןמ



 הנבוק וטסיג

 ושרדו חצר-תוכמ והוכיה תוריקחה תעב .ויסנכמב רתסומ היה

 * רברג רסמש לכ ,תחא הסריג יפל .חדקאה תא ול ןתנ ימ רפסיש
 קחצי םש דמע וטיגה רעש תא ותצובק התצחש ןמזבש ,היה

 בקנ תרחא הסריג יפל .וטיגב הדובעה-תכשל ישארמ ,ץיבוניבר
 ישנא .חדקאה תא לוכיבכ ול ןתנש ימ לש ותחפשמ םשב רברג

 ןיבמ הזה החפשמה-םש ילעב לכ תא תרחמל ורסא ופאטשיגה

 החירב לעו קשנ לע המואמ ועדי אל וללה ךא ,וטיגה יבשות

 ושאייתה ופאטשיגה ישנא .וררחוש רפסמ םימי רובעכו תנגרואמ

 םירוצעה םיריעצה ןמ ןהשלכ תועידי איצוהל הווקתה ןמ

 ורבעוה ראשהו דימ ותמוה םהמ קלח .גרוהל םאיצוהל וטילחהו

 תפירש לש תפותה-תכאלמב םש וקסעוהו יעישתה-טרופל

 וללה .1941-ב םילודגה חבטה-יעצבמב וחבטנש םידוהיה תויווג

 ,טרופה ןמ תמסרופמה החירבה תא ןגראל ,עודיכ ,וחילצה

 ירמה-תעונת תודלותב םיריהזמה הרובגהדישעממ דחא תבשחנה

 ועיגהו וטיגל הרזח וננתסה םיחרובה ןמ המכ **.הנבוק וטיגב

 יקחצי לאכימ ,ןוסלטייפ רתלא :יקינדור תורעיל ןכמ-רחאל

 ,יקסבוניקארק סחנפ ,ןמדירפ היבוט ,קו'צנליו ןרהא ,(קנורטבלג)
 ,טנאקסיד אבא ,קינבוליפ היבוט ,ןיקסיינאמ ןרהא ,רברג השמ

 .ןילטיג לארשי ,לפמג לרב ,ןוסלדיא ןועמש
 יקסבוקדרומ לאומש ,"הבוטסוגוא עצבמ" ישנאמ דבלב םיינש

 רעיב ואצמ םג םה .םצפח-זוחמל םולשב ועיגה ,ןילדנא הימחנו

 הרעשהה יפלשו וטיגה ימחולל סיסב שמשל דעונש םוקמה תא

 םנוהמתל .הבקסוממ "הפורג-צפס"ה וב אצמיהל התיה הכירצ

 רעיב םימי חמכ וטטוש םיינשה .םינזיטרפל רכז םש ואצמ אל

 םולחל םילוכי םה ןיא םמצע תוחוכב יכ ,וניבה םה .לודגה

 םרט ןזיטרפ לגרש רוזיאב ינזיטרפ סיסב תמקה לע וליפא
 םצע .וטיגל הרזח םהימעפ תא ומש הרירב-תילב .וב הכרד

 הנבוקמ םוצעה קחרמה תא םולשב רובעל וחילצהש הדבועה
 -השעמ תניחבב םימיה םתואב התיה ,בושו ךולה הבוטסוגואל
 םיינזיטרפ םיעצבמל ודעונ םיינשה יכ הדיעהו ליגר יתלב הרובג
 ירמה-תעונתל האיבה םתחלצהש תידיימה תלעותה .םילודג

 לש תורשפאל רשאב תוילשאה לילכ ורזפתנש ,התיה וטיגב

 .הבוטסוגואב םינזיטרפ-סיסב תמקה
 וספתנש "םיאצוי"ה בור לש יגארטה םפוס ןכו ,תאז הדבוע

 קפס לטוה .דעווהו םימחולה תורושב השק ןואכדל ומרג ,ךרדב

 תיאטילה תרתחמה םע םיטסינומוקה לש םהירשק תושממב

 םינזיטרפ יזוכיר לע תודגאבו תועומשב הנומאה התחפו ריעב
 ןמ האיציה תא קיספהל טילחה דעווה .אטיל תורעיב םילודג

 םע ןמיהמו ישממ רשק לע החכוה לבקתת אלש דע וטיגה
 .יהשלכ םינזיטרפ תדקפמ

 תוחתפתה התיה "הבוטסוגוא עצבמ" ןולשכ לש תרחא האצות

 לארשי-ץרא" לש הנחמה ברקב הבושח תיתרבח-תיטילופ

 ,"רורדדריעצה-ץולחה" .לצופמ הז הנחמ חיה הכ דע ."תדבועה
 .דרפנב דחא לכ ךא ,ס"'צ םע םירושק םנמא ויה ח"צנו הינודרוג
 רמושה" .יקסבודס םחנמ היה דעווה ןיבל םהיניב רשקמה
 -ומוקה םע םיקודה םירשק זא דע םייק ,תאז תמועל ,"'ריעצה

 תא ירמגל קתנל המגמ הנמתסה ס"צ תלהנה ברקב .םיטסינ

 ךא .םשפנל םתוא בוזעלו "ריעצה רמושה" ישנא םע םיסחיה

 ודגנתה ,יקסבודס םחנמו ץוקשמ חספ םכותבו ,םירבחה ןמ המכ

 .ןלהל האר ,רעיב ןכמ רחאל רברג השמ לש יגארטה ולרוג לע *

 .151 'מע ,ןוסלטייפ .א לש ורמאמ ןייע **
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 לש הנחמל םירמושה תא ברקל םיצמאמ ושעו ףקותב ךכל
 ישנא .הז יונשל הרשכ העשה התיה התע ."תדבועה י"א"
 ,םיטסינומוקה יגיהנמ לש םתוזיזפמ םיבזכואמ ויה צ"הושה
 ףוסבלו וכלהו ופפורתה תועוגתה יתש ןיב םיקודהה םיסחיהו
 תועונתה ראש לא זא ברקתה צ"הושה ."הליבחה הדרפתנ"
 לש ףתושמ ןוגרא וטיגב םקוה 1943 רבוטקואבו תויצולחה
 "הינודרוג" ,"ריעצה רמושה" ,"רורדדריעצה-ץולחה' תועונתה
 ןושארה ץוביקח ןוגראה ידי-לע דסונ תחא הנועבו תעב .ח''צנו
 ברקה-תוגולפ ישנא םלוככ םבור ויה ץוביקה ירבח .וטיגב
 -רפל ףרטצהלו תורעיל תאצל ,רשוכה תעש אובב ,וננוכתהש

 ךפהנ ,ןלהל הילע רפוסיש ,"תינזיטרפה הפוקת"ב .םינזיט
 םיזכרמה דחאל ,7 סודלימ בוחרב היה וטיגב ותיבש ,ץוביקה
 המיחל ייחל םתרשכהו םימחולה תוחוכה לושיחל םיבושחה

 -חרי ואלימ ץוביקה תמקהב ירקיע דיקפת .םינזיטרפה תורושב
 .ןמדור לרבו קוזואר ילא ,יקסבודס םחנמ ,קיניובוקסוו לאימ

 וטיגב ''תינזיטרפה הפוקתה' | .ג

 םרט וטיגה יבשות .הדרחו ןואכיד תעש וז התיה וטיגב
 הינוטסאל שוריגה לש השקה המולהמה ןמ ששואתהל וקיפסה
 ,וקלחבו ,הרטשמהו "טארנטסטלא"ה ידי-לע וקלחב עצובש

 יתרשמ ,בוסאלוו ישנאו םיניארקוא ידי-לע ,העורפ תוירזכאב
 ובוחב ןמטש "טוקריסק"ה ךילהת ליחתה ןמז ותוא *.ס.סה

 ושגינ רבמבונ תישארב .תידוהיה הדעה תיראשל תורומח תונכס
 1,500 ליבשב ,הפועתה-הדש דיל ןושאר הדובע-הנחמ תמקהל
 םגו (הנבוק רברפ) ץנאשב םקוה הז גוסמ ינש הנחמ .םידוהי
 תונחמל וטיגה לש ולוציפ .םידוהי 1,500 ךכ-רחא ורבעוה םשל
 ברקב .הדבועל היה ,לילכ םלסחל היה ןתינ עגר לכבש ,םינטק
 תועידי םוי םוי ועיגה דחא דצמ .הדרחה הרבג וטיגה יבשות
 רורחש) חרזמה תותיזחב תירבה-תונב לש םישדח תונוחצנ לע
 לש תיפוסה התלפמו (הילטיאב התיחנה) םורדהו (הניארקוא

 בוש ףנוה ,ינש דצמ .קפואב הרייטצנ רבכ תיצאנה הינמרג
 -- "ראווצה לע תלכאמהו ףאה לע הלואגה" .תרוכה לש ונזרג

 -יעצמאב וזחאנ םישנאה .רמ געל ךותמ וטיגה ידוהי םירמוא ויה
 לצא אבחיהל וסינו וטיגח תא ובזעש ויה .םינורחאה הלצהה

 תוחפל טלקמ-םוקמ אוצמל ולדתשה םירחאו ,םיאטיל םירכמ

 תחתמ םייעקרק-תת םירקנוב תיינבל ושגינ םיבר .םהידליל
 דעווה .הנבוקל תיזחה ברקתה םע םש אבחיהל ידכ ,םהיתבל

 םידממ הלביק "תונילאמ"ה תיינבו םישנאל הבר הרזע שיגה
 .םיבחרנ

 תדקפמ יכ ,העידיה תרתחמה תגהנהל העיגה הלא םיאנתב

 תא חותפל הטילחה יקינדור תורעיב תינזיטרפה הדגירבה
 הל התשע העידיה .הנבוק וטיגמ םימחול ינפב םש היסיסב

 -סטלא"ל הרוה אוה .המרעב גהנ הקג וטיגה דקפמ : ךרועה תרעה *

 ארקנש םוקמל ורבעויש ,שיא 3,500 לש המישר ןיכהל "טארנט

 .תועיבקב ודבעיו ורוגי םש ,הנבוקמ מ"ק 30 קחרמב ,י'צֶארָא'זא

 הנתינ תרחמל .הקגל המישרה הרסמנ 1943 רבוטקואב 25"ב

 םישנאה תא סייגל הדוקפ וטיגה-תרטשמלו "טארנטסטלא"ל

 ,םינמרגה יניעב ןח אצמ אל סויגה בצקש רחאמ ךא ,המישרבש

 רבדה תא ושעש בוסאלוו ישנאלו םיניארקואל םישנאה סויג רסמנ

 םייוארה לכ וחלשנ הקג לש ויתוחטבהל דוגינב .הלודג תוירזכאב

 - םידליהו םינקזהו ,הינוטסאל אלא ,י'צֶארַא'זאל אל הדובעל

 .ץיוושואב הדמשהל
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 רעונ-ינב לש םרזח רבג הבוגתכ .תרתחמב םייפנכ רהמ"שיח
 הקזחתה םיאתה ךותב .תרתחמב תועונתה לש ןהיתורוש לא

 תורושה ,םימחולב הזחא ברק-תחדק ,תיתרבחה תוליעפה
 .וטיגה תא הלמשיחו הצוחה הצרפ תימיטפואה הריוואהו ודכלתה
 זועה תאלמ םתריש םיברעב הדהדיה תובולעה תואטמיסב
 .7 סודלימ בוחרב ץוביקה ישנא לש הנומאהו

 -ארה םימחולה תצובק האיציל הנכומ התיה רבמבונ ףוסב
 ישנא .ןיקלוא והילא םשארבו םימחולה יבוטמ םישנא 9 : הנוש

 ירבח .קשנב שומישב בטיה םינמואמו םינייוזמ ויה הצובקה

 -ילה םהירבח תועצמאב ,רשקתהל ןכל םדוק וחילצה ןוגראה
 וננוכתהו הנבוק תוביבסב וחנצש םייטייבוס םינחנצ םע ,םיאט

 םימחולה תעשת וקמח םיברעה דחאב .יקינדור תורעיל תאצל

 לש הכילה ירחאו םינחנצל הנבוק דיל ופרטצה ,וטיגה ןמ

 יאנבוקה דודגה לש ינזיטרפה סיסבל םולשב ועיגה רפסמ םימי
 .יקינדור תורעיבש (םישבוכל תוומ) "םאטנאפּוקוא טרָאמס"

 ,םימחול המכ תונושארה תוצובקה ךותמ דימ רחב דודגה הטמ

 יקסנאיפול ךורב ,ןילדנא הימחנו יקסבוקדרומ לאומש םהיניבו

 םיינזיטרפ ךרד-ירומ שמשל דיקפתה םהילע לטוהו ,םירחאו
 .רעיה לא הנבוק וטיגמ תאצל ויה תודיתעש תופסונה תוצובקל

 ןוגרא לע תוטרופמ תוארוהו םיאתמ ןומיא ולביק םירוחבה
 תינזיטרפה הכילהה יללכ לע ןכו תיאבצה ןתרשכה ,תוצובקה

 תוצובקהש התיה הטמה לש תירקיעה ותשירד .ביואה חטשב
 -ירומל רמאנ -- םיחדקא" .ומשל יואר קשנ רעיל ןהמע ואיבי

 ונל םישורד .תינזיטרפ המחלמב הבר תלעות םהב ןיא -- ךרדה

 הבר תשומחתו ,םיעלקמ ףאו (םיעלקמ-תת) םייטמוטוא םיבור

 "...הלא קשנ-ילכל

 הקיטקאטה ידומל וטיגל ורזח ,םהירבחו יקסבוקדרומ ,ןילדנא
 ןינעב תוארוהה תא וטיגב תרתחמה ישארל ורסמו ,תינזיטרפה

 לש הלועפה יכרדב עירכמ הנפמ ללוח רבדה .דויצהו קשנה
 אוהה ןמזב רבכ ויה םימחול תורשע .דעווהו תמחולה העונתה

 םהל םיקפסמ דציכ ךא .תורעיל תאצל ,תישפג הניחבמ ,םינכומ
 אצמית םאו + ינזיטרפה הטמה שרודש יפכ ,"ומשל יואר" קשנ
 ? ריעב וקיזחהל וא וטיגל וסינכהל םאה ,קשנ שוכרל תורשפאה

 ,םיבורב םינייוזמ םתויהב םימחולה וחילצי דציכ -- ךכ וא ךכ

 ריעה הנבוק תא רובעלו וטיגהמ קמחתהל ,םיעלקמו םיעלקמ-תת
 רואל + םיינמרג םירטושו םילייח ץרושה הנבוק-זוחמ לכ תאו
 ,"םידלי קחשמ'"'כ הכ דע ושענש תונכהה לכ וארנ הלאה תויעבה

 םיישקהו תונכסה ינפמ ועתרנ אל דעווה ישגאש איה הדבוע ךא
 ץרמה רקיע .הלועפל ושגינו ,םהב הכורכ התיה וז המישמש
 םג הברה השעג הז חטשב .קשנה תשיכר ןינעב זכור

 קלח דעומ דועב "רידחה' יטסישאפדיטנאה ןוגראה .ןכל םדוק

 -לע וקסעוהש תוידוהיה "הדובעה תודגירב" ןתואל וישנאמ

 םוקמ לכבו קשנ ןוקיתל תואנדסב ,קשנ-ינסחמב םינמרגה ידי

 ,וטיגה לא וריבעהלו קשנ הכישמב תונקל יוכיס היה וב ,רחא
 -לאטאב-סבאטש" ,'יירטסיימנפאוו'ה ,"ישימחה טרופה" :ןוגכ
 ,הנבוקב יאבצה םילוחה-תיב ,ץנאשב םינחתותה ליח ,"ןוי
 תומוקמה לכב .דועו תיריווא-יטנאה הנגהה לש קשנה-ןסחמ

 תשומחת ,םיחדקא יקלח "םימירחמ" ןוגראה ישנא ויה ולאה

 ןמ איבהל חילצה ץיבוקשומש רגסמה .םירחא קשנ-ילכו
 -תונוכמ יתש ביכרה םהמש ,םיקלח וטיגה לא "יירטסיימנפאוו"ה

 -תה ןוסמרבא לטיגו ןוסניבור הרש ,ץראווש הביל תונבה .הירי
 תוחירבמ ויהו ,הלופכ תיתחת םע ,קרמל םידחוימ םידכ ןהל וניק

 אטיל תודהי

 וטיגל ותסנכהבו קשנ תשיכרב .תשומחתו םיחדקא רעשה ךרד
 רש הבויל ,ןמרל תימלוש ,יול בקעי ,גנילרפש ןא'ז ונייטצה

 םימחולה ידי-לע ןגרוא םילודג םידממב "קשנ עצבמ" .םירחאו

 הגולפ הדבע הלא הכאלמ-יתבב .''יירטסיימנפאוו"ב 1944 ראוניב

 יכ ואר םה .ןוגראה ירבח המכ םהיניבו םידוהי םירגסמ לש
 .תדחוימ הרימש אלל םיבור 11 עבק-ךרד םידמוע רמשמה-רדחב

 יניינב לכ ביבס דחא רמוש קר בבותסמ הלילב יכ םהל עדונ ןכ

 ורייצ ,רמשמה-רדח לש תלדל חתפמ ומיאתה םירוחבה .לעפמה

 תולילה דחאב .הטמל תאז ורסמו םוקמה לש תקיודמ הפמ

 -ילקימ קיציא םימחולה תשולש וטיגה ןמ וקמח (1944 ראוני)
 םהל התכיח וטיגל ץוחמ .יול בקעיו ץיבוקשומ לדנמ ,יקסנאש
 םתוא העיסה תינוכמה .הטמה ידי-לע הז ךרוצל הרכשנש תינומ
 "יתב רעשמ םירטמ תורשע המכ הרצעו הלועפה-םוקמל
 ובחתו תלדה תא וחתפ ,רצחה לא וננתסה םירוחבה .הכאלמה
 טעמכ תינש רצחה תא םתוצחב .םיבורה 11 לכ תא קש ךותל
 םבחסב הלעתה לא וצפק שממ ןורחאה עגרב .ףיקזה לע ולע

 לע ולע ,םהב חיגשהל ילב ינמרגה רבעשמ .םתא חוקלמה תא
 .ריעב ידוס םוקמל קשנה תא ואיבהו תינוכמה

 יגיצנ .ףסכב הינק חתיה קשנ תשיכרל תירקיעה ךרדה ,םרב
 ,וטיגה לע ורמשש םייאטילה רזעה-ירטושמ קשנ ונק תרתחמה
 .םינמרגמ םגו םיטושפ םיחרזאמ

 ויה .שכרנש קשנה לש ןוסחיאה תייעב התיה הרומח
 דחאב וריתסהל ,וטיגל קשנה לכ תא סינכהל :תויורשפא יתש

 לכו הטמה לש ותושרל ודמעש םייעקרק-תתה םירקנובה
 הל קפסל -- האיציל הנכומ היהת םימחול תצובקש תמיא
 ;וטיגה ןמ בוש האיצוהל הל רוזעלו השורדה קשנה-תומכ תא
 .ךרוצה תעב םשמ ותחקלו וטיגל ץוחמ קשנח תא ןסחאל וא

 היה ולוכ וטיגל ןוכיסהש ,ךכב בושח ןורתי היה הינשה ךרדל
 לכ ,ןועטל היה רשפא הלקת וא הדיגב לש הרקמב :ילמינימ
 םנמאו .רשק לכ ןיא וטיגה ןיבל וב ולפיטש םישנאהו קשנה ןיב

 דיא ןכ-יפ-לע-ףא .וז הטיש יפל ,םירקמה בורב ,הטמה גהנ

 המכ ךכל ויהו ,הנושארה ךרדה ןמ ירמגל ענמהל היה רשפא
 : תוביס

 -תעונת ידיזלע ושכרנ קשנ לש תומייוסמ תויומכ ,תישאר

 זא התיה החנהה .וטיגה ןמ האיצי לע טלחוהש ינפל דוע ירמה

 ,תינש .תוננוגתה םשל ,ומצע וטיגב קשנב שמתשת העונתהש
 לש תולודג תויומכ וב ןסחאל םוקמ ריעב אוצמל היה לק אל

 לש לודג קלח ,תישילש .םיעלקמו םיבור ומכ ,"דבכ" קשנ
 -תומוקמב ,רפוסש יפכ ,"הנקנ" ,לקה קשנה דוחיב ,קשנה
 לכ םהל התיה אל הלאו ,םש ודבעש םימחול ידיזלע הדובע
 תא איבהל -- ללכה ןמ םיאצוי םירקמל טרפ -- תורשפא
 תא םהמע תחקל קר ולכי םה ;ריעב רתס"תומוקמל "םללש"'
 םירקמ הברהב ,תיעיבר .וטיגל ,התיבה םרזחב ,קשנה יקלח
 ידוסי ןוקית ןועט היהו ידמל בולע בצמב שכרנש קשנה היה
 ידי-לע) וטיגה תואנדסב ושענ הלא םינוקית ;רתוי וא תוחפ
 םידחא קשנ-ילכ ,ףוסבלו .(דועו קירב יכדרמ ,ונבו ררדיס לבייפ
 שומישב םינומיאל תאצל הננוכתהש הצובק לכל םישורד ויה
 ליעפהל עדי םחולהש יחרכה ףאו יוצר היה תוניחבה לכמ .םהב
 ולבקיש עגרב וב עלקמה וא עלקמה-תת ,הבורה תא הלקת אלל
 .דיל

 לש רכינ קלח וטיגל סינכהל חרכה היהש אופיא רבתסמ
 קסע ומצעבש ,ןמרב לאימחרי לש ותודע יפל .שכרנש קשנה



 הנבוק וטיג

 הטיקר םע רעשה ירמוש ידי-לע םעפ ספתנ ףאו ,קשנ תשיכרב
 לכה-ךסב םינוש םינמזב וטיגל וסנכוה ,הקסהל םיצע קש ךותב
 ,דידינומיר 20 ,הציב-ינומיר 42 ,םילק םיעלקמ 3 ,םיבור 2
 לכה-ךסב .תשומחת יזגרא ינשו "םולבראפ" סופיטמ םיחדקא 5
 -וטוא קשנ-ילכ 10 ,םיבור 30-כ תרתחמה ינוגרא תושרל ויה

 .תשומחת לש תרכינ תומכו םיחדקא תורשע ,(םיעלקמ) םייטאמ
 תוצובקה לש קשנב ןנומיא תייעב התיה תיסחי רתוי הלק
 ןומיאב וקסעש םירבחה הז דיקפתל וסייגתה .תאצל ודתעתהש
 -תרטשמ לש דקפמה-ןגס :תמדוקה הפוקתב תוננוגתהה-יאת
 לואש ,גרבנירג עשוהי הרטשמה-ןיצק ,ץיבופוז הדוהי ,וטיגה
 םירועישה .דועו קאנרטסאפ לאכימ ,יקסנקירטפ השמ ,לקניפ
 תרתסומ הרידב וא םייעקרק-תתה םירקנובה דחאב ומייקתה
 .תובהלתהבו הדיקשב "עוצקמ"ה תא ודמל םימחולהו ,בטיה
 ,יסור ןאגאנ-חדקא ןוגכ ,םינוש קשנ-ילכב שמתשהל ודמל םה

 .עלקמו ןומיר ,ינמרגו יסור הבור ,םולבראפ

 .וטיגה ןמ םימחולה תאצוה התיה תונכס-תרהו תכבוסמ
 שומיחה ללגב ןה ,רומאכ ,ןובשחב האב אל לגרב האיציה

 היה הנבוק רוזיאש הדבועה תמחמ ןהו םימחולה לש "דבכ"ה
 .תינמרגה האלחה ראשו הירמרדנ'ג ,אבצ תודיחי אלמ ןמז ותואב
 םימחולה תא עיסהל :הדיחיו תחא תורשפא אופיא הראשנ

 דע ,הנבוק זוחמל רבעמ לא אשמ-תוינוכמב תוצובק תוצובק
 תושעל ןתינ םשמ ,םינזיטרפה רוזיאל הכומס הדוקנל םעיגה

 ול שיש ימ .הרידס םינזיטרפ-תגולפכ ,לגרב ךרדה תיראש תא

 ושפנב רעשל לכוי ןמזה יאנת לע רתויב שולק גשומ וליפא

 תינכת עוציבל ויה םישורד שפנ-ףוריחו תוזירז ,הזעה המכ

 .תועתפה ונוכנ הניפ לכמ .הדיגבה המייא דעצ לכ לע .וזכ תזעונ

 בר ףסכ-םוכסב .הלא תונכס ינפמ םג עתרנ אל הטמה ךא
 תא ולש אשמה"תינוכמב תחקל בייחתהש ,יאטיל גהנ רכשנ

 -המורד 70-ה מ"קל דע העיסהלו וטיגה רעשמ הנושארה הצובקה

 .הנבוקמ החרזמ

 ושרד ,גהנה תריכשו קשנה תשיכר ,וללה תומישמה יתש
 יליעפ ידידלע ושענש םיבושיח יפל .םימוצע ףסכ -ימוכ ס

 .קראמ 2,000-כ וטיגה ןמ םחול לכ לש ותאיצי התלע תרתחמה
 תפוקל הזכ םוכס סינכהל םחול לכ לע היה המוש ינורקע ןפואב

 ויה אל תרתחמה לש םיליגרה ןומימה-תורוקמ ןכש ,ונוגרא

 םייפסכ םיעצמא ושרד הלצהה יכרד ראש םגו ידמל םירישע
 גישהל םישאונ םיצמאמ האיציל םידמעומה ושע םנמאו .םירכינ

 ורכמ ,תושק תודובע ינימ לכל םמצע וריכשה םה :םוכסה תא
 .הזב אצויכו רוכמל היה ןתינש המ לכ םיישיאה םהיצפחמ
 רבח היה םחולהש ןוגראה ,העונתה הלדתשה םימייוסמ םירקמב
 ידמ וכרענ הז ךרוצל .שורדה םוכסה תא סייגל ,דעווה וא ,וב
 וסייגתה םיפסכה ףוסיאל .וטיגה "ירישע" ןיב תויבגמ םעפ
 העונתה ןעמל הלועפה הפיקה וז ךרדב .םידחא רוביצ-ינקסע

 תורשפא םג התיה אל .ידמל תובחר םע-תובכש תינזיטרפה
 הרומג תוידוסב הלאכ םידממ תולעב תולועפ לע רומשל
 םא ועדי ,םינושה הידמעמו היתובכש לע ,וטיגה תייסולכואו

 לא םעה ינומה לש םסחי .שחרתמה לע ,לפרועמב םאו רוריבב
 הדבועה בר קופיס םהל המרג דחא דצמ : דדיחא היה אל העונתה
 ואלמ רחא דצמ ךא .םיצאנה םיחצורב םוקנל ידכ והשמ השענש
 קשנב תודגנתה לעו קשנ לע הבשחמ לכל דחפו הדרח םהיתובל

 וליפא רבדה איבה םיתיעל .וטיגה לע האוש איבהל הלולעש
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 תא ליצהל ידכ תורעיל םיחרובה" םימחולה יפלכ הביא ישגרל
 "...היילכו ןברוח םיאיבמ וטיגה לעו ,םשפנ

 דע) רעיל האיציה לש אישה תפוקתבש תודוהל שי םלוא
 וטיגב םירבדה ועיגה אל (ןלהל הילע רפוסיש ,הרטשמה לוסיח

 הרקמ לע ונל עודי .תמחולה העונתה יפלכ הביא-ישעמל הנבוק

 ןכוס לש דיקפת המ ןמז אלימ ,ןייפ .י ,וטיגה ןמ רוחבש דחא

 תעונת לש םינמיס רחא שולבל ליחתהו וטיגב ופאטשיגה
 ידי-לע רצענ ןייפ ,דעומ דועב הטמל הלגתנ רבדה .תרתחמ
 לע תמאה הררבתנשמ .הריקחל הטמל רסמנו וטיגה-תרטשמ

 לעופל אצוה ןידה"רזג .תוומ ןיד-קספ וילע אצוה ,ודיקפת
 םחולה ןוגראה .וטיגה לש םייעקרק-תתה םירקנובה דחאב היריב

 לשו וטיגב דוש לש םירקמ המכב ועורז-תחנ תא םג הארה

 דחה הבוגת ."'םייעקרק-תתה םירקנובה לעפמ"'ל רשקב הנשלה

 טעמכ הרטשמה לוסיח דעו הלש תא התשע הטמה לש וז תיטל

 לש םהיתולועפו םתואיצמ לע םיטרפ םינמרגל ועדונ אלו

 .וטיגב םינזיטרפהו ירמה-תעונת

 ,דעווה ישנא לש םתונתלעפו םתוריסמ לכ םעש קפס ןיא

 לש יתרתחמהו יתמחלמה םרשוכ ,םחור זועו םתויטלחה לכ םע

 ףאו ,םימחולה לש םתזעהו םתוזירז לכ םע ,הטמה ישנא

 רשפאתמ היה אל -- טושפה וטיגה בשות לש ותונעיה םע

 םסחי אלוליא הנבוק וטיגב ירמה-תעונת לש ראופמה לעפמה

 ר"'דו ,"טארנטסטלא"'ה ישנא לש "ינלבוס"ה תוחפל וא דהואה

 הרזעה אלוליאו ,הילא וטיגה תודסומ ראשו ,ושארב סקלא

 ידמל תכבוסמ תאז השרפ .וטיגה-תרטשמ הל השיגהש הליעפה

 תודוקנ המכ לע עיבצהל ונא םילוכי ןאכ .דחוימ רקחמ הנועטו

 יקיתל השיג התיה עצבמה-הטמו דעווה ישנאל .דבלב תוטלוב

 אל הדעווה תוטלחהש ךכ לע עיפשהל ולכי םהו "טוקריסק"ה

 םיכסה הדובעה-דרשמ .תמחולה העונתה לש היתולועפב הנעגפת

 העונתל יוצרה םוקמב דימת ואצמיי םימחולהש ךכל גואדל

 םאו ,ריעב הדובעל חוכב ואצוי אלש -- וטיגב םיצוחנ םהשכ

 םתוא וסינכיש -- ריעב םייוסמ הדובע-םוקמב תויהל םהילע

 .רעשה דיל הדובעה-חוכ תקולח תעשב המיאתמה הדאגירבל

 םימחול לש הרוש וקיסעה וטיגה לש "םילודגה הכאלמה-יתביי

 .העונתל תושורדה תודובעה לכ תא םוקמב עצבל םהל ושרהו

 םעויסבו ,הכאלמה-יתב להנמ ,ןוסלגס השמ לש האלמה ותמכסהב

 גרבנירג ריאמ ,ןמדירפ לרב ,ןמטלא והילא ר"ד לש ליעפה

 ובזעש םימחולה תוצובקל תואנדסה ינסחממ דויצ קפוס ,םירחאו

 ,יאבצ רוגח ,םייפגמ ,םימח םינבל ,םיינמרג אבצ-ידמ : וטיגה תא

 .דועו ינכטו יאופר רמוח ,םירודכ תופשאו

 ,ןבומכ .וטיגה-תרטשמ לש הליעפה התרזע התיה לכל לעמ

 .תמחולה העונתה ידהואמ ויה םהידקפמ לכ אלו םירטושה לכ אל

 םיבושחה םישנאה ךא .היתולועפ לע םיטרפ ועדי םלוכ אל םג

 םהו ,העונתה תרטמ םע הארנכ והדזה התגהנהב רתויב

 שרד בצמהש םוקמ לכבו הרקמ לכבש ךכ םיניינעה תא ולכלכ

 .הרזע לכ םימחולל שיגהל ןכומה "ןמאנ" רטוש אצמיי תאז

 לש התאיצי ןמזב דחוימב השגרוה םירטושה לש םתרזע

 םירטושה לש ליגרה םדיקפת .וטיגה רעש ךרד םינזיטרפ תצובק

 היה ,רעשה דיל ודמעש ידוהיה הדובעה-דרשמ ישנאו םידוהיה

 תוידוהיה הדובעה-תוצובק תקידבב ינמרגה רמשמל רוזעל

 ןבושבו הדובעל ןכרדב רעשה תא תורבוע ויהש ("תודגירב''ה)

 תונוזמ לש תולודג תויומכ תחרבה עונמל וצר םינמרגה .הנממ

 תחרבהב םיקסוע וטיגה ידוהי יכ ,םתעד לע זא הלע אל .וטיגל
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 םיסחיה ויה רבכ 1943 ףוסב ,ןכ-לעדרתי ...רתוי םיבושח םירבד
 ,םייתודידי הכ ינמרגה רמשמה ןיבו םידוהיה רעשה-ישנא ןיב

 ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמב .םידוהיה ידיב הדקפוה הקידבהש דע
 תרזוח המזויה התיה ,"םיבושח" םינמרג רעשה דיל וחכונשכ

 םייופצ רעשה-ישנא ויה תאז הניחבמ .ינמרגה רמשמה ידיל

 ועיפוי םימחול-תצובק תאיצי לש עגרב אקוודש תועתפאל דימת

 אל םנקיתכ םימיב םג ,םרב .םיאורק יתלב םיחרוא רעשה ינפל

 הדאגירב םתסכ ינמרגה רמשמה ינפל הצובקה תא גיצהל ולכי

 תוליבח וטיגה ןמ םתא םיבחוס םימחולה ירהש ,הדובעל תאצויה

 .םירכבו תובע תוכימשב זורא ,םקשנמ קלח הז היה .תולודג
 רפכל תאצוי הדאגירבה יכ ,םינמרגל םיריבסמ ויה רעשה-ישנא

 -תדאגירב וז ןיא םצעבשו ,הטימ-ילכ הל םיצוחנו םלש עובשל

 םיכרצמ תונקל רפכל םיאצויה םידוהי תצובק אלא ,הדובע
 ליגרכ היה הזכ קומינ ...וטיגב תדבועה היסולכואה ליבשב

 .ינמרגה רמשמה ישנאל הנוגה די-תתמב רושק

 קשנ תחרבהב תמחולה העונתל ורזעש רעשה-ישנא ןיבמ

 ףסוי ,ץיבורדנסקלא םייח :דחוימב ונייטצה םימחולה תאצוהבו

 .יקסבוברו בקעיו יקסנישוד
 ןיבש הפוקתב הנבוק וטיגב ירמה-תעונת הלעפ הלא םיאנתב

 הפוקתה" ונידיזלע הנּוכמה) 1944 סראמ ףוסו 1943 רבמבונ
 איצוהל העונתה החילצה תאזה הפוקתה תצורמב .("'תינזיטרפה

 ןוויכל תונייוזמו * תונגרואמ םימחול תוצובק הנומש וטיגה ןמ

 : אבה רדסה יפל ,יקינדור תורעי

 1943 רבמבונב 23-ב לגרב האצי הנושאר ה הצובקה

 .יקצינפוא .מ ,ןיקלוא .ל :םהיניב ,םישנא 9 הללכו

 1943 רבמצדב 14-ב תינוכמב האצי היגנשה הצובקה
 .ב ,טניט היוז ,ןייטש"ןודרוג .פ :םהיניב ,שיא 17 הבו

 השמו הרש ,בוקידוצ .א ,לגס .י ,יקסבוקדרומ .ש ,יקסנאיפול

 .םירחאו ןמרש .מ ,םורטש .ז ,ןוסניבור
 רבמצדב 24-ב תינוכמב האצי תישילשה הצובקה

 ,טאלבדלוג .י ,ןילדנא השאמ ,ןילדנא .נ :םישנא 9 התנמו 3
 בולאומש היח ,יקסנבילק .ל ,רוינס .א ,רפט .ד ,גרבצלוה .מ

 .ןוסידפ .חו
 רבמצדב 28-ב תינוכמב האצי תיעיברה הצובקה

 ,ןמדלפ .פ ,סזומ .א ,רגריב .י :םהיניב ,שיא 18 התנמו 3
 .םירחאו רש האל ,רש הבויל ,ןגאק .ח

 1944 ראוניב 6-ב תינוכמב האצי תישימחה הצובקה

 .ש :םהיניבו יעישתה-טרופה יחרובמ םבור ,שיא 20 התנמו
 .ב ,(יקחצי) קנורטבלג .מ ,ןודרוג הקבר ,ןילטיג .י ,ןוסלדיא

 ,(יקצינלסו) וקנליסאו .י ,ןוסידפ .פ ,טנאקסיד .א ,ץייד .מ ,לפמג
 הקבר ,קינבוליפ הדיא ,ןוסלטייפ .א ,ןיקסיינמ .א ,קו'צנליו .א

 ןייטשטור הדירפ ,יקסבוניקארק .פ ,קינבוליפ .ט ,רנטר .י ,ןאגק

 .םירחאו
 1944 ראורבפב 2-ב תינוכמב האצי תישישה הצובקה

 קינדורג .ב ,רברג .מ ,(ןיעלג) לטכג .ח : םהיניב ,שיא 25 חתנמו
 ,הוואק .י ,ריגופ הטיג ,יקצינסיס .י ,יקסנאיפול לחר ,(רפוג)

 .רפש .ג ,ןיזור .י
 תינוכמב האצי (רתויב הלודגה) תיעיבשה הצובקה

 היבצ ןוגכ ,םידדוב יקינדור תורעיל הנבוק וטיגמ ועיגה ןכדומכ *
 ,ךועו יקסבובשרו לקעיו היִנאפ גוזה ,ןיזור :ש ,טיפאק

 אטיל תודהי

 ,ץיבומרבא הגייפ :םהיניב ,שיא 28 הללכו 1944 סראמב 9פ"ב
 ,ןמקילג .ד ,ןייטשדלוג .ק ,קירב .מ ,ןוארב .צ ,ןוראב .ש ,לצנא י

 ,דמלמ .י ,ץישפיל .י ,יול הנייש ,ןיול .ד ,רנייו הגייפ ,הבלוו .ח
 ,ץנלבוק .כ ,ןמדירפ .ט ,ןוסלטייפ המיס ,יקצאגופ הכלמ ,לדאנ .ח

 .רנטר .ד.ח ,ןמלוש הטיא ,טוק .ב

 ןוגכ ,תיביטקפאו המישרמ קשנ-תומכ םג התיה וז הצובקל
 םינומירו םיחדקא ןכו םיבור 20 ,יטאמוטוא יצח הבור ,םיעלקמ 3
 .תשומחת דאמ הברהו

 הנורחאה תנגרואמה הצובקה התיה תינימשה הצובקה
 רחאל ,31.3.1944-ב וטיגהמ האציו יקינדור תורעיל העיגהש

 : םהיניב ,םישנא 7 התנמו ,סראמ שדוחב םיארונה םיעוזעזה
 .ןמרל תימלוש ,רפט הטלא ,יקסנאשילקימ .י ,יול .י ,גרבדלוג .מ

 ןייצל שי תוצובקה תא וליבוהש םידוהיה ךרדה"ירומ ןיב

 לאומש םע דחי ותעשב עיגה רומאכש ,ןילדנא הימחנ תא
 תורעי לא איבהל הכז ןילדנא .הבוטסוגואל יקסבוקדרומ
 םימחולל וכפהש ,יתרתחמה ןוגראה ירבח ןיבמ שיא 94 יקינדור

 .םיצאנב לעופב

 םיחרובה ויה םבורש ,תישימחה הצובקה לש התאיצי לע

 : (יקחצי) קנּורטבלג לאכימ רפסמ ,יעישתה"טרופהמ
 ישארה רעשה ןמ קוחר אל םוקמל ונתוא ואיבה ברע תונפל..."

 שיאש החיגשה תידוהיה הרטשמה .וינראוו בוחרב ,וטיגה לש

 םיחרובה תא ונב וריכי אמש ונילא ברקתי אל וטיגה יבשותמ
 תוניפ לכב םהירחא השפיח ופאטשיגהש ,יעישתהיטרופה ןמ

 ידוהי-יטייבוסה ןטיפקה היה הצובקה-שאר .הנבוק ריעה
 -ןיצק המע הנמנ ןכו ,טרופה יחרובמ ,(יקצינלסו) וקנליסאו

 .ןוסידפ הרטשמה
 תאז .םלועל הנחכשא אלש היווח האיציה התיה יליבשב"

 עיגהל ידכ וטיגה ןמ יתאציש תישילשה םעפה רבכ התיה
 יתשגרה םעפה .ונלשכנ תומדוקה םימעפבש אלא ,םינזיטרפל
 ינדפק היה ןונכתה .טרפו טרפ לכל גאודה קזח ןוגרא ונל שיש

 5.30 העשב .הדהאב ונילא סחייתה ידוהיה רוביצה לכו קיודמו
 הדובעה- תודאגירבש העשב הז היה .רעשל ונברקתה ברע תונפל
 רעשה לע ורמשש .ס.סה ישנא .התביבסמו הנבוקמ וטיגל תורזוח
 וניא והשימ םאה :םירזוחה לצא םישופיחב דאמ םיקוסע ויה
 רטוש רעשל שגינ םואתפ + וטיגל ןוזמ-יכרצמ הלילח חירבמ

 םילעופה ןכיה" :רמשמה ישנא לא זגורבו הקעצב הנפו ינמרג
 עגרב "? סירַָאודנודוארל עוסנל םיכירצש וטיגה ןמ ילש

 בקעי ונילא שגינ דימ ךא .ןינעה המ ונעדי אל ןושארה

 המב ונוניבה .הדובעל רהמ אצנש ונתוא זרזל לחהו יקסבוברוו
 תחתמ ונקשנ תא ונקזחה ...ינמרגה רטושה והימו רבודמה

 הרק רעשה דיל רבכ ונייהש עגרב .רעשל ונברקתהו וניליעמל
 המקש היסומלרדנאהו הכובמה ךותב .וטיגה לכב ילמשח רצק

 ,םידוהיה םירטושה לש םתרזעב הצוחה רהמ ונצרפ רעשה דיל
 ונל ןיתמה רעשל רבעמ .ונקדבל וקיפסה .ס.סה ישנאש ילב

 עגרב .ךרדל ונאציו הבר תוריהמב וילע ונילע .לודג יאבצ וטוא

 םיכורד וגייהו דיב ונקשנ תא ונחקל טנזרבה תא ודירוהש
 .ינמרג רטוש לש םידמב ,ל"'ז ןילי םייח בשי גהנה דיל ...ברקל

 םוקמב .ונרצעל םינמרג םיפיקז ינש וצר רשגה לע ונילעשכ
 .ףעיב םהינפ לע ונרבעו העיסנה תוריהמ תא ונרבגה רוצעל
 .קמחתהל ונחלצה לבא ,םיפיקזה לש תויריה ודהדה קוחרמ

 תכלל ונילע היה םשמש םוקמל ונעגה רקוב תונפל שולשב"

 גהנה ןמו ןילי םייחמ ונדרפנ ,וטואה ןמ ונדרי .מ"ק 50 לגרב



 הנבוק וטיג

 ונראשנו ןטק רעיל ונסנכנ רחשה ריאהשכ .ונכרדב ונכשמהו
 גלשה לע ונבכשו םינבל םינידסב ונפטעתה .םויה לכ ךשמב םש
 5-בו ,ונכרדל ונאצי בוש הלילב .קוחרמ ונב וניחבי אלש ידכ
 ןאטיפקה ידיב ויהש םינותנה יפל .לודג רעיל ונעגה רקוב תונפל
 גלשה לע וגחנצ תופייע בורמ .ונצפח זוחמל ונעגה וקנליסאו
 םישנא המכ ונתוא וריעה הניש-תועש המכ ירחא .ונמדרנו

 ונתוא קרפל וצר םה .ונילא ןווכמ םקשנשכ ,םיבורב םינייוזמ
 ונקשנ תאו םינזיטרפ ונא םגש םהל רמא ןאטיפקה .ונקשנמ
 ונעדי אלש ןויכ ,ונל ונימאה אל םה .ריחמ םושב רוסמנ אל

 ונאש ונרפיסש ירחאו םירבדו-ןיד ירחא .רעיה תמסיס תא
 ונליבוהל ומיכסהו םמעטמ תצק וניש ,יעישתה-טרופה יחרובמ
 החונמ ירחא .(תישפוחה אטיל) "הבטיל היאנדובובס" דודגל
 תוומ) "םאטנאפוקוא טראמס" : דיתעל ונדודגל ונוכילוה הרצק

 ."(םישבוכל

 ותצובק תאיצימ רפש (אשירג) יבצ לש ויתונורכז הלאו

 : (תישישה)

 סורה-יצח תיב ךותל ונקמח דחא דחא .האיציה םוי עיגה"
 תשומחתה הקלוח ,תונורחאה תוארוהה ונל ונתינ .וטיגה זכרמב

 .םיקשב וזראנ וטיגב הצובקה לש התושרב ויהש םיבורה תששו
 -תינוכמל וניכיח ,וטיגה רעשמ רטמ 100 קחרמב ,םיתבה ירוחאמ
 היה יאטילה הגהנש ,תינמרגה "ייצילופ-סגנונדרוא"ה לש אשמ
 ."רפכ"ל םימחולה תא ליבוהל אלמ םולשת דעבו ןכתסהל ןכומ
 תישילשה םעפב קר .םיבזכואמ ונרזח םיימעפו ונפסאתה םיימעפ
 תעירי הסוכמ איהשכ רעשה דיל הרצענ איה .תינוכמה העיגה
 ,"ייטבאב" :האירק העמשנ רעשה דיל .ביבסדביבס טנזרב
 הכירצ ,ייטבאב תרייעב תדבועה םילעופה תדאגירב -- רמולכ

 -רגהו ,לבוקמכ תוישימחב רעשל ונברקתה .תינוכמה לע תולעל
 רעשה תא ונרבע .תדכ רשיאו תורושה תא הנמ ,.ס.ס שיא ,ינמ
 קפוד בלב .הזז תינוכמהו דרוה ירוחאה טנזרבה .הצורמב טעמכ
 .הייליווה לע רשגה תא ונרבע .םיראומה ריעה תובוחר תא ונרבע
 הרוחבו רוחב .פוטס -- םואתפו ,הלאמש בוביס ,סוואנוי בוחר
 .יאטיל לצא םייובח ויהש ,םיבור 18 םע קש םילעמ םידוהי
 ןיאו םינפב הליפא ,תבשל השקו דומעל השק .קנחמ תינוכמב

 דחאב .םוקמה תשוחת תא םידבאמ .הצוחה ץיצהל תורשפא
 ,ןולשכל אבנמ בלה .בוש םירצענ ריעה לש םיישארה תובוחרה

 .ריעל ץוחמ ונא ...ךרדל הדיצ תחקל ותיבל הלע גהנה .איה אלו

 שיא שיא .קשנה תא לבקל הווצמ ,ןילדנא הימחנ ,ךרדה-הרומ

 השמו ןמלדייא הדוהי ,ןזור ףסוי .םירודכ תרוגחו הבור לבקמ
 םמוקמ תא םיספותו םיינמרג םירטוש ידמ םישבול ינאו ןמכייר
 .ונידיב וניבורשכ ,טנזרבל רבעמ ,תינוכמה לש ירוחאה ןפודה לע

 תא עורקל -- איה האבה הדוקפה .יפוד אלל -- תינוכמה

 הנענ העיגפ לכ לעו םינזיטרפ ונא התעמ .םיבוהצה םיאלטה
 מ"ק 10 .השדח הלחהו ונייחב הפוקת המייתסנ הז עגרב .שאב
 םדקתהל ונילע ןאכמ .תינוכמה ןמ םיצפוק ונא ץנאמירטוב ירחא

 םותרל םיצלאמ ונא ונכרדבש ןושארה רכיאה תא .מ"ק 40 לגרב
 הלילבו םויה תא םילבמ ונא הדדוב הזוחאב .ונליבוהלו הלגע

 וניצח .םיררחשמ ונא םהיתולגע לע םירכיאה תא .םיכישממ ונא

 םדיק ןאכ .יקינדור תורעיל ונעגהו הנדורג--הנליו הליסמה תא
 דוע .רנבוק אבא לש ודוקיפבש דודגה לש ראסימוקה ונינפ תא
 תוומ' הגולפב ,םינזיטרפה הנחמב ונאו ץוב-תמדאב הכילה םוי

 ."..'םישבוכל
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 גוליפאה ד

 ישנא רצעמ םע ,רומאכ ,הציקל העיגה "תינזיטרפה הפוקתה"
 םעפדיא םא קפסו ,קיודמב עובקל ונחלצה אל .וטיגה-תרטשמ
 לכב םינזיטרפהו ירמה-תעונת לש םמוקמ היה המ ,רבדה עבקיי
 רצעמ תעב יכ ,תרמוא תחא הסריג .הרטשמה לוסיח לש השרפה
 המויק לע םיבר םיטרפ םינמרגה ועדי אל ןיידע םירטושה
 תרזוע איהש ודשח הרטשמב ; תמחולה העונתה לש היתולועפו

 ןמ םיחרובלו (םייעקרק-תתה םירקנובה) "תונילאמ"ה ינובל

 ופאטשיגה ישנא וחילצה הריקחה ידכ ךות קר .ללכב וטיגה

 -רפה תעונת לע םג ורפיס וללהו םירטושה ןמ המכ "רובשל"

 הרטשמה יכ ,שארמ םינמרגה ועדי תרחא הסריג יפל .םינזיט

 -ינב "תחרבה"בו תוקהבומ תוינמרג-יטנא תולועפב תברועמ

 גרבנירג עשוהי ,ןיול השמ ,הרטשמה ידקפמש אלא ,תורעיל רעונ
 וניעש םיארונה םייוניעה תורמל ךכב ודוה אל ,ץיבופוז הדוהיו
 שפחל ופאטשיגה ישנא וליחתה זאו ,ייעישתה טרופ"ב םתוא

 ואצמנ םגו רתוי "תוכומנה תוגרדה" ןיב םידגובו םינישלמ
 לש תירקיעה "התמשא"ש איה הדבוע ,םוקמ-לכמ .הלאכ

 הרזעה םינמרגה יניעב התיה ,התגהנה לש דוחיבו ,הרטשמה
 גרוהל ואצוה הז "ןווע" לעו ,וטיגב תמחולה תרתחמל הליעפה

 לש םתדימע .םירטושה ראשמ קלחו םיישארה םידקפמה תשולש
 הכפשנ םשאר לעש ,ץיבופוזו גרבנירג ,ןיול הרטשמה ידקפמ

 תורוקמה לכ יפל ,התיה ,ופאטשיגה ישנא לש העורפה םתמח לכ

 תעב ויה םהש רחאמ .הרובגו דובכ לש הדימע ,ונידיב םייוצמה

 םייזכרמ םידיקפת ילעב םגו הרטשמה ישאר םג תחא הנועבו
 תולגל ולכיש םישנאה ,םה קרו ,םה ויה ,תמחולה העונתב

 היאובחמ ,היליעפ לכ לע וטיגב תמחולה תרתחמה תא םינמרגל

 לכ לע קר אל האוש םיאיבמ ויה תאז ושע וליא .הירשקו
 וטיגה לע אלא ,וטיגב ןיידע וראשנש תמחולה העונתה ירבח
 ירהש ,תודסומה ראשו "טארנטסטלא"ה ישנא לע תוברל ,ולוכ

 .העונתה תולועפב םיברועמ ,תרחא וא וז הרוצב ,ויה םלוכ

 תוירחאה דבוכ תא בטיה ,הארנכ ,וניבה םידקפמה תשולש
 הלמ ףא םהיפמ ואיצוה אל ופאטשיגה ייוניעו םהילע תצבורה

 רפסל ולכי ונישלהש הלא ,הז תמועל .תמחולה העונתה לע

 איהשו וטיגב הלעפ תמחולה העונתהש : דחא רבד קר םינמרגל
 םיטרפ .רעיל םתוא הריבעמו םימחול תוצובק םעפ ידמ האיצומ
 ןויכמ ,רוסמל ולכי אל הלש רתסה-תומוקמו העונתה ישיא לע

 שמשי הז בצמ .ללכ ךרדב םהל םיעודי ויה אל הלא םיטרפש

 רחאל תרתחמה יפלכ ופאטשיגה הטקנש הקיטקאטל רבסה ונל

 : תילאמיסכמ תוריהז לש הקיטקאט וז התיה .הרטשמה לוסיח
 ,ךפיהל ;"םימשא"ה תא שפחל וטיגל ואב אל ופאטשיגה ישנא
 .תרתחמה לע רבד םהל עודי אל וליאכ םינפ ודימעה וטיגה יפלכ

 תמחולה העונתה לש םירשקה תא תולגל ולדתשה ןמז ותואב ךא
 ורבע .הלא הפרות-תודוקנב הלועפה-ינגראמ תא ףיקתהלו ריעב

 השרפנש תשרב .היתותוא תא הנתנ תאז הטישו רפסמ םימי קר
 ומצע ןילי םייח רבד לש ופוסב םג דכלנ ופאטשיגה ידי-לע

 : ךכ הרק רבדחו
 יכ ,דעווהו הטמה ישנא וניבה הרטשמה לוסיח ירחא

 טלחוה .תונוסא םייופצ ,ולוכ וטיגל ילואו ,תמחולה העונתל
 ךרדה .וטיגה ןמ םימחולה תאצוהב זרוזמ בצקב ךישמהל
 האב אל ,"הדובע-תדאגירב"כ רעשהמ האיצי לש "הליגר"ה
 -סגנונדרוא"ה ידיב רבכ היה וטיגב ןוטלשה .ןובשחב דוע
 ושארבו ,הרטשמה םוקמב םינמרגה ידי-לע הנּומש ,"טסניד
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 תופצל היה רשפא-יא .רצפיל .בו םאטשנרא .ת רטושה ודמע

 .וטיגל ץוחמ םימחולה תאצוהב הרזע םושל הלא םישנא דצמ

 ינפמ רשאמ תוחפ אל םהינפמ רהזיחהל היה ךירצ ,ךפיהל

 -תצובק ןגראל הטמה חילצה תאז לכב .םמצע םינמרגה

 הקמחתה הצובקה .האיציל םרישכהלו שיא 36 תב םימחול

 הזכרתהו ,ליתה רדג ךרד ,הרומג תוידוסב וטיגה ןמ

 בוחרב ,תינזיטרפה העונתה תדהוא ,הירצונ השא לש התיבב

 : הצובקה לש הקשנ םג זכור הז תיבב .הקדובאלסבש 14 ו'זדופ

 קודצ : הצובקל וכייתשה .םירודכ 200-ו םיחדקא 12 ,םיבור 6

 ,ןיול םהרבא ,רנטר ןועמש ,ןמרב לאימחרי ,(רתיבא) ןמיילב

 ןילי םייח .דועו לזיק האל ,בוקינ'זופס השנמ ,יקסבודס םחנמ

 רבעמ לא הצובקה תלבוהל גהנ תריכשב קסעו ריעב זא היה

 ,הזכ גהנ אצמנ .לבוקמכ ,יקינדור תורעי ןוויכב ,הנבוק זוחמל

 ול רוסמל ידכ ,ריעה זכרמב ומע השיגפ ןילי עבק םוי ותואבו

 םייזכרמה תובוחרה דחאל ןילי עיגהשכ .תונורחאה תוארוהה תא

 םידי" :וילא קעצש ,תיחרזא שובל ,ופאטשיג שיאב לקתנ ריעב

 וחדקאמ שיאב הרי אוה .וחור-רוק תא דביא אל ןילי .''! הלעמל

 וליחתהו םירטושו םינמרג םילייח ולהקתה תויריה לוקל .חרבו

 ישנא והוליג ךשוממ ףדרימ ירחא קר .חרובה ירחא ףודרל

 םישק םייוניעו תוריקח ירחאו אלכנ אוה .ףתרמב ופאטשיגה

 .גרוהל אצוה
 וטיגב יטסישאפ-יטנאה ןוגריאה שאר ,ןילי םייח לפנ ךכ

 -- תזעונ המישמ יולימ ךות לפנ אוה .הלוכ תרתחמה ישארמו

 המיחלו קבאמ ,תולועפ לש הכורא תרשרשב הנורחא הילוח

 .ולש תח אלל
 הליחת העדי אל אשמה-תינוכמל התכיח רשא הצובקה

 ,וטיגה ןמ קחרה אל סורה תיבב ןולל הראשנ איה .הרק המ

 .היוליגל הנכסה תמחמ םש ראשהל היה רשפא-יא בר ןמז ךא

 עדונ זא .בצמה תא ררבל ריעל תדחוימ החילש החלשנ תרחמל
 אוצמל התסינ הצובקה .ופאטשיגה ידי-לע ןילי לש וספתיה רבד
 רתס-םוקמב קשנה ןמטוה הדיב רבדה הלע אלשמ .רחא גהנ

 ."ירא"ה דצל ימו וטיגל הרזחב ימ ,הרזפתנ הצובקהו
 .םימחול תצובק איצוהל ןויסנ בוש השענ לירפאב 15"ב

 התא תחקל הנווכתה וז הצובק .שיא 12 תב התיה הצובקה
 זעונה האיציה ןפואל בושל הינגראמ וטילחה ןכ לעו ,קשנ רתוי

 יאטיל גהנ םע ורשקתה בוש .אשמ-תינוכמב -- רתוי ןכוסמהו
 ןמ קחרה אל םייוסמ םוקממ הצובקה תא תחקל בייחתהש

 -- טנאקסיד אבא :םירבחה הבו וטיגה תא הבזע הצובקה .וטיגה
 ,ןיקסיינמ םהרבא ,ןמרב לאימחרי ,שאירוא הקבר ,ךרד-הרומכ

 ןועמש ,לקניפ לואש ,בוקינ'זופס השנמ ,קשרמ השמו ריאמ
 ךא .םולשב הרבע וטיגה ימוחתמ האיציה .ץראווש הביל ,רנטר

 בוחרל התנפו הקדובאלס רשג תא תינוכמה הרבעש עגרב

 ועיפוה עגר ותואבו ,עתפל טאה גהנה .יטמרד הנפמ לח סוואנוי

 ידצב תוינוכמבו םיתבה ירעשב ורתתסהש ופאטשיגה ישנא

 םימחולה .םירודכ לש רטמ ךתינ םימחולה תינוכמ לע .בוחרה

 .תינוכמה ןמ ץופקל וקיפסה קשרמו שאירוא ,ןמרב ,טנאקסיד

 עגרב .וברקתי ופאטשיגה ישנאש דע וכיחו היתחתמ ובכש םה

 דחא ותימהו םירודכ-רורצ םימחולה םהילע וחיטה םיאתמה
 .וגוסנ םהו הכובמ המק ופאטשיגה ישנא ראש ברקב .םהמ

 תינוכמה ןמ וצפקש העבראה .תויריה יפוליח וכשמנ המ-ןמז

 ראש .וטיגל הרזחב הלילה הטעמב וננתסהו טלמיהל וחילצה

 .תינוכמה ךותב םתומ תא ואצמ םירבחה

 אטיל תודהלי

 לע ברקה ירחא םג וטיגב ותלועפב ךישמה םחולה ןוגראה

 ךרדה .רתוי םירּומח היצריפסנוק-יאנתב יכ-םא ,הייליווה ףוח

 ידירש ינפל המוסח התארנ םיקחורמה יקינדור תורעי לא

 :ולזמ תא תפסונ םעפ םנמא הסינ טנאקסיד אבא .םימחולה

 תיברמל .םישנא השימח תב הצובק םע לגרב וטיגה ןמ אצי אוה

 םינייוזמ תורמשמב ולקתנ ךרדב .תורעיל ועיגה אל רעצה

 ףוסב .רחא אצומ ירחא םישופיח וליחתה םייתניב .ופסינו

 ,הדורולזאק תורעיב ,הנבוקמ קוחר אל יכ םימחולל עדונ לירפא

 םיקהל תורשפא םש תמייקו םייטייבוס םינלבח המכ וחנצוה

 ,תאז תורשפאב וזחאנ ןוגראה ירבחמ קלח .ינזיטרפ סיסב

 הריא וטיגל הרזח יאמב .םוקמב רויסל וחלשנ םישנא השימחו

 תרחמל .תובוט תועידי האיבהו ,הצובקה שארב הדמעש ,ןמרב

 .ןמרב לאימחרי הכותבו וטיגה תא תנייוזמ םימחול תצובק הבזע

 םשב ינזיטרפ דודג הלא םימחול ורצי הדורולזאק תורעיב

 לאמ שדוחב .םודאה-אבצה אוב דע םש ולעפו "ןיגרא'צרוק"

 רתיבא קודצ :ןכותבו ,תופסונ םימחול-תוצובק 2 וטיגה תא ובזע

 ,ןמכייר ,רדנור ,הקייפר הירא ,ןייטשרוב הכימ-בקעי ,(ןמיילב)

 תורעיל םעיגהב ךא ,קשנ אלל וטיגה תא ובזע וללה .דועו

 וחרבש םייסור םייובש לש תוצובקל םש ופרטצה ןאדייק

 .הביבסה ירפכב קשנ ושכר םיפתושמ תוחוכבו יבשה-תונחממ

 תוצובק .גוסנה יצאנה אבצה תדרטהב וקסע תיזחה תוברקתה םע

 .הרעיה ךרדב וטיגה תא בוזעל וחילצהש תונורחאה ויה הלא

 .ולוסיחל תונכה ושע םינמרגהו טלחומ רגסה לטוה וטיגה לע

 זעוג ןויסנ דוע תמחולה העונתה ידי-לע השענ םימיה םתואב

 ליבוהל התיה הכירצש הרהנמ תריפחב לחוה :רגסהה תא ץורפל

 ןאילוי םיסדנהמה תלהנהב ושענ תודובעה .ליתה-רדגל רבעמ לא

 םהרבאו (הנבוקמ טיפאק הרומה לש ונב) טיפאק .ב ,ראילימפ

 .הפי תינכתה התלע אל םיינכט םימעטמ ךא ,יקסבופר
 ,הינמרגל םתרבעהו וטיגה יבשוי ידירש לש םתאצוה ןמזב

 -תתה םירקנובה) "'תונילאמ"ב תרתחמה יליעפמ םיבר ורתתסה

 חספ ,קיניובוקסוו לאימחרי ,קוזואר ילא : םהיניב ,(םייעקרק

 יתב תא ,םתגיסנ ינפל ,ותיצה םינמרגה םלוא .דועו ץוקשמ

 ךות ,"תונילאמ"ב יגארטה םתומ תא ואצמ םירתתסמהו וטיגה
 רשק ומייק הינמרגל ולגוהש םימחולה ןמ הלא .םיארונ םירוסי

 הלבח תולועפ וננכיתו ואכאדב זוכירה-הנחמב םג םהיניב
 שי ראשה ןיב .רורחשה ינפל ןורחאה עגרה דע שממ תודגנתהו
 ןותעה לש (טלמ-יקשמ ריינ לע) ותאצוה ךשמה תא ןייצל

 ."ץוצינה" צ"בא לש יתרתחמה
 לרבח 600-כ ןיבמ 250דכ וכז וטיגה לש םינורחאה וימי דע

 תורעיל דיב קשנ םע תאצל הנבוק וטיגמ תרתחמה ןוגרא
 ופסינ םהמ 100-ל בורק .םירחאו הדורולזאק ,ןאדייק ,יקינדור
 בורה .תורעיב וא האיציה ךלהמב םהידיקפת יולימ ידכ ךות
 תורעיב םינזיטרפה תורושל ףרטצה םיאצויה לש עירכמה

 .יקינדור

 תורעיב

 ,יקינדור תורעיל וטיגה ימחול לש תונושארה תוצובקה עיגהב
 אולמב תיטייבוסה תינזיטרפה העונתה רבכ התיה ,1943 ףוסב
 םימוצע םיחטשו הניארקוא לש הבור ,היסורוליב לכ .התפונת
 ךומס ,קסנאירב חרזממ (.ר.ס.פ.ס.ר) תיסורה הקילבופרה לש
 לודג דחא רוזיא וויה ,םדוקה יטייבוסה לובגה דעו ,תיזחל

 תודיחיה ךותב .םינזיטרפה ידיב השעמל היה וב ןוטלשהש



 הנבוק וטיג

 ותייצ םידודגה ידקפמו תעמשמו רדס וררש רבכ תוינזיטרפה

 -לעה תינזיטרפה הדקפמה לש היתודוקפו היתוארוהל תונדפקב

 לכ לע ,תינזיטרפה העונתה לש התמורת .הבקסומב הנוי
 יטייבוסה ךרעמה לש יתמחלמה ץמאמל ,היתודיחיו היתוביטח

 ואר םיינמרגה תוטמהו ,ידמל תיניצר תאז הפוקתב התיה

 הגרדממ תויברק תומישמ םינזיטרפה םע "תוריעזה תומחלמ"ב
 .הנושאר

 הנבוק וטיג ימחול לש םתלועפל יללכה עקרה היה הזכ

 םייחה יחטש לכב ופקתשה הלא םייללכ םיאנת .רעיל ועיגהש
 תינזיטרפה הקיטקטב ,וכייתשה םהילאש םידודגה הנגבמב :רעיב

 .םוידםויה ייחבו ינזיטרפה יווהב ןכו ,םייברקה םהיעצבמבו

 הקיטקטהו הנבמה

 העבש תב הנושארה הצובקה לש האוב ןמז -- 1943 רבמבונב

 היהש ,ינזיטרפ "סיסב" ןאכ היה רבכ -- וטיגה ןמ םימחול
 ,םייובשה תונחממ וטלמנש םייטייבוס המחלמ-ייובשמ בכרומ
 ומייקתהו םינמרגה ירותיכ ךותמ וקמח 1941 זאמש םילייחמו
 םינחנצ המכ םג ויה "סיסב"ב .םוקמל םוקממ םדדונב תורעיב
 תא ןגראל ידכ הלא תומוקמב דחוימב וחנצוהש ,םייטייבוס
 תינדרטהו תינלבחה ןתלועפ תא ןווכלו תורזופמה תוצובקה

 היאקצינדור"ה התיה "סיסב"ה לש ומוקמ .יוצרה קיפאב
 ,םילחנו תוציב ידי-לע םירתוכמ ,םיתובע דע-תורעי -- "ה'צשופ
 קינדור הרייעה םש לע "יקינדור תורעי" םשה םהל ןתינש

 םירטמוליק 40-כ ינפ לע וערתשה הלא תורעי .םזכרמב האצמנש

 דבלמ .הנבוקמ מ"ק 100-כ קחרמב ,הנליוומ תימורד ,םיעבורמ

 יקינדור תורעיב ןמז ותואב רבכ ולעפ יאנבוקה "סיסב"ה

 וטיגמ םלוככ םבור ויה םהימחולש ,םיינזיטרפ םידודג העברא
 הדאגירב הלא תודיחי וויה דחיב .םירחא םידודג המכו ,הנליו
 ךאניה אוה ,סיגרוי גירבמוקה דמע הדאגירבה שארב ."תיאטיל"
 הגלפמה ןקסעכ אטילב ידוהיה רוביצב עודי היה ןאמיז .ןאמיז
 תיאשידיאה היסנמיגב הרומכ דבע המחלמה ינפל .תיטסינומוקה

 רסמתה 1940-ב אטילל םיטייבוסה תסינכ םע .םכילע םולש ש"ע

 -ילה תיטסינומוקה הגלפמה זכרמ רבחל היה ,תינידמ הלועפל

 יבושח םע הנמנו "אסייט" הגלפמה ןואטב תא ךרע ,תיאט
 חצינ ,ראשה ןיב .תיטייבוסה תיאטילה הקילבופירב םיאנידמה
 1941-ב .תוינויצה תועונתהו תירבעה ךוניחה תשר קוריפ לע
 1943 תנשבו ,היסור םינפל תיאטילה הלשממה ירבח םע חרב

 ,תיאטילה הלשממה ירשמ דחא םע דחיב 'ץוראנ תורעיב חנצוה

 םש ונגריא םהינש .רימיזאק םשה תא אשנש ,סאקסואמוש
 תורעיל סיגרוי רבע המ-ןמז רובעכ .תיאטיל תינזיטרפ הדאגירב

 ימשר ןפואבש ,תינזיטרפ הדאגירב ןאכ םג ןגריאו יקינדור
 .תיאטילה תינזיטרפה העונתה לש קלח התיה

 ןמ תופסונה םימחולה תוצובק שולש לש ןעיגה ירחא קר

 .תינוגרא תוביצי לש בלשל "יאנבוק"ה דודגה סנכנ ,וטיגה
 תוארל ןתינ התעמו תוגהנתההו תעמשמה ירדס וכותב ושבגתה

 הליחת .תוניחבה לכמ תשבוגמ תיתלהנמ-תיאבצ הדיחי וב

 תוומ) "םאטנאפוקוא טרֶאמס" -- דחא דודג קר "סיסב"ב היה
 ,ןחנצ ,בונרימס היטסוק רידנאמוקה -- ושארבו ,(םישבוכל

 .םינמרגה יבשמ חרבש ,(בונויפראפ) בודיווד ראסימוקהו
 ךותמ וחמצ וטיגה ןמ תופסונ םימחול-תוצובק לש ןעיגה םע

 סאדאלו" ש"ע דחאה :םיפסונ םידודג ינש ןושארה דודגה

 ראשנ "םישבוכל תוומ" .(המידק) "דויריפ]" יִנשהו "סאנוראב
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 םיתורישה לכ וזכור ובו "סיסב"ח לש תיזכרמה הדיחיה אבהל םג

 סיסבה זכרממ 'מ 300-כ הנח "סאנוראב סאדאלו" .םיבושחה
 השימ ראסימוקהו בונרימס רידנאמוקה ידיב היה וילע דוקיפהו
 .יבשה ןמ חרבש ,םודאה-אבצה ןמ ידוהי ןיצק רבעשל ,ןיקלייב
 ןהיכש ,אקייצ רבעשל ןאטיפקה היה "דויריפו" לש ודקפמ
 ראסימוקכ וליאו ,"םישבוכל תוומ" לש הטמה שארכ םדוק

 םידודגה תונחמ ינש ןיב .הנבוק וטיגמ רנטר דוד-םייח הנּומ

 תשולש ונמ רורחשה ינפל .(הקנא'צרמ) סיקראמ לחנ לידבה

 .הנבוק וטיג יאצוי -- םתיצחממ הלעמל ,שיא 350-כ םידודגה

 -- תאזו ,ןוצרב "סיסב"ב ולבקתנ וטיגה ןמ םידוהיה םימחולה

 רדס .םתא ואיבהש הבורמה תשומחתלו חבושמה קשנל תודוה

 םימחולה ולביק רעיל םעיגה םע :הזכ היה "סיסב"ל םתלבק
 םשו הטמל דחא-דחא םינמזומ ויה ןמזה םותב .החונמ םיימוי

 -שמה ובצמ לע םיטרפ ובו טרופמ ןולאש אלממ דחא לכ היה

 תאזה הרודצורפה רחאל .יטילופהו יאבצה ,יעוצקמה ורבע ,יתחפ
 םקלחמו ,יאבצה םרשוכ יפל םימחולה תא ןייממ הטמה היה

 הטמה בשחתה אל ללכ ךרדב ."סיסב"ב תונושה תודיחיה ןיב

 ,וטיגב םינזיטרפה ןוגרא יבגל םחולה לש ויתויוכזבו ותדמעב
 .ויניע תואר יפל ןוימה תא השע אלא

 "-יאבצה גרדה תא הללכ םידודגה תשולש לש הדקפמה
 שאר ,ראסימוקה ,רידנאמוקה : (וואטסוסמוק) הובגה ינזיטרפ
 ,םידחוימ םיניינעל הקלחמה שאר ,רויסה תקלחמ שאר ,הטמה

 ,רוינס םירפא תופמ-טטרשמכ ודבע הטמב .תואנספאה שאר

 יבצ הטמב דבוע היה םעפ ידמ .בולאומש היח -- הריכזמכו
 .תינלופה היסולכואל תועדוהו םיזורכ תכירעבו םוגרתב ןוארב

 המ-ןמז שמיש (דיקפתב) "סיסב"ה לש (הנישראטסה) ל"סרכ

 היחש ,(רבעשל וטיגה-תרטשמ ןיצק) ןוסידפ התיכה דקפמ
 ונכוהש ,חבטמה : םיאבה םיתורישה לעו הנחמה ןוחטב לע הנוממ

 ,ןסחמה ;(לפמג לרב -- יארחאה) םויל תוחורא שולש וב

 ,תורפה רדע ; הקפסההו שכרה יעצביממ םיצפח וב ונסחוהש

 רשוכ ירסח וא םילוח םינזיטרפ ידי-לע הערמל לבומ היהש

 ץחרמה-תיב ; (ץיבונייט ריאמ -- יארחאה) הוורואה ; יברק

 םיטייחה הב ודבעש ,הרפתמה ; (בוקינכוי קיציא -- יארחאה)

 קר התיה השעמל -- הסבכמה ;גיז לארשיו ןמדירפ היבוט

 תבילחב םג הקסעש הידוהי הרוחב ,"השויטאק" ,תחא תסבוכ
 ; (רש הבויל) קשנה תנדס ; (קינדורג ךורב) הירלדנסה ; תורפה

 .ריגופ הטיג עויסב תיסור תוחא ידי-לע הלהנתהש ,האפרמה
 יארחאה .היפאמל חמק- תנחטל דויצ שכרנ רורחשה ינפל המ"ןמז

 םיקלוחמ ויה דודגה לש םימחולה .רזמנ קחצי היה הלא םיתורישל

 תגולפו הקפסאה תגולפ ,רויסה תדיחי : תוירקיע תודיחי שולשל

 םייאבצ םידיקפתל הדעונש תקהבומ תיאבצ הדיחי -- ברקה
 .ןישורט אשימ ןיצקה ותליפנל דע דמע השארבו ,דבלב

 שיא 12--10 תונב תותיכל ןלוכ וקלחתה וללה תוגולפה שולש
 ,ןוסידפ ץרפ :םידוהי המכ ויה תותיכה ידקפמ ןיב .תחא לכ

 לאכימ ,ץיבונפג ןרהא ,יקסנאיפול ךורב ,ןאגק אנח ,בצייז בייל

 תודיחי ידקפמכ םידוהי ןמזל ןמזמ ונמתנ ןכ .דועו קנורטבלג
 ,םיכרד שוקימ ,הלבח ,רויס ,לוגיר : םידחוימ םידיקפתל תונטק

 שריה ,וטיגה ימחולמ דחא .דועו וטיגה ןמ תוצובק תאבה
 החמומכ הדאגירבה הטמב קסעוה ,(רבעשל טנדוטס) בוקילאומש
 .הנבוק וטיגמ דחוימב אבוהש ,תופמו םימושיר תקתעהל רישכמב
 ןיעידומה ישנאו םיסיסבה ןיבל םידודגה ןיב רשקה לע יארחאכ

 .ןילדגא הימחנ הגמתנ רפכבו ריעב
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 המדאה ךותב םידחא ץע-ינבמ יונב היה סיסבה הנחמ
 המדא תוסוכמ תותקיב -- (םינזיטרפה ןושלב "הקנאלמייז")

 -- הביבסמו ,הטמה תתקיב הדמע הנחמה זכרמב .בוזיאב תווסומו
 ,ברקה תגולפ ,הקפסאה תקלחמ : םיתורישהו תודיחיה תותקיב

 ואבש םינזיטרפה לש תדחוימה הקלחמה ,האפרמה ,תורוחבה

 דבלמ .ןסחמהו חבטמה ,ץחרמה-תיב ,(?יקינ'צוטסאוו"ה) חרזממ
 תשיטנ לש הרקמבש ,םוריח תעשל תידוס התקיב םג התיה הז
 .םילוחהו םיעוצפה המדןמז הב םייקתהל ולכוי הנכס תעל הנחמה
 ,תוכורא תואבטציא םידדצה ינשמ תונקתומ ויה התקיב לכב
 תולילב -- םויב בורל) החונמה תועשב םינזיטרפה ובכש ןהילעש
 םיינזיטרפה םיעצבמה לכ ירהש ,תוקוחר םיתעל קר הנחמב והש
 -- ןיגסהו ,רכ שמיש םיישיאה םיצפחה לימרת .(הלילב ועצוב

 חדקאמ) ישיאה וקשנ יולת וא חנומ היה םחולה דיל .הכימש
 .דבלב םילענ יצולח ,םהידגבב ונשי םימחולה .(עלקמ דעו

 תורידח-יתלב תוינעבוט תוציב וערתשה סיסבל ביבסמ
 הלילו םמוי דמע ודילש ,דחא ליבשב המצמטצה הנחמל השיגהו
 בכרוהו "לודג" יורק היה הז רמשמ .םינזיטרפ לש רמשמ
 ישנא .המלש הממיל הטמה ידי-לע ועבקנש ,םישנא השולשמ

 ליבשה לע רמוש היה דחא :ןיגוריסל םיפלחתמ ויה רמשמה
 ךותב ןשי -- ישילשהו ,ודיל בשוי היה ינשה ,דיב הבור םע
 תרבגומ הרימש םג המייוק הלילב .דצב הדמעש הנטק שק-תכוס
 תיפצת-רמשמ בצוה ונממ מ"ק 5 לש קחרמב וליאו הנחמה ךותב
 דעו רחשה תולעמ ,בוקעל היה ודיקפתש ,("טרקס") יאשח
 תעפוה םע הנחמה תא קיעזהלו ,תודושח תועונת רחא ,לילה תדר
 .ביואה תוברקתהל םינמיס

 ןיחבהל ואבש ,תוידוס תואמסיס רעיב וגהנוה ןוחטב םשל
 -- םילמ יתשמ תבכרומ התיה המסיסה .רז ןיבל םוקמה שיא ןיב
 המסיסה .לאשנה ליבשב -- הינשהו ,לאושה ליבשב תחא
 לבקל רמושה לע היח ,והשימ ברקתהשכ .עובשל תחא הפלחוה
 ,המיאתמ הבושת לביק םא .''! המסיס ,דומע" : האירקב וינפ תא
 אבהש הרקמב .המסיסה לש ינשה הקלח תא בישהל וילע היה
 רמושהו זוזל אל וילע דקופ רמושה היה ,המסיסה תא עדי אל
 היה אל אבהש הרקמב .ןרותה-דקפמה תא קיעזמ היה ינשה
 .שאב חותפל רמושה היה בייח ,ותדוקפל תייצמ

 רמשמה לע דמע דחא הליל .םיחדבמ םירקמ ועריא םעפ אל

 ברקתמ והשימש ןיחבה הלילה עצמאב .טייחה ,ןמדירפ היבוט
 בכורה .ןמדירפ ארק -- "!המסיס ,דומע" -- .סוס לע הנחמל
 ,! המסיס ,דומע" .הנחמה רבעל ןוחטבב ברקתהו המסיס טילפה
 םעפה ,המסיס התוא בכורה עימשה בוש .ארקו ןמדירפ רזח
 ותוא לש הנוכנה המסיסה וז התיה אלש הארנ ךא .הזגור תמינב
 דומע" .הבורה-הנקל רודכ היבוט סינכה תוהתשהל ילב .הליל

 הלחלח .רמא ,"1ךשארב ךמד -- אלו ,הנוכנה המסיסה תא דגהו
 דרחנ לוקבו הבורה לש חירבה קושקש עמשל בכורב הזחא

 ריכמ ךניא ,היטסוק ,ךלש רידנאמוקה ינא ירה" :קעטצה
 ותאירק ירחא ודקפמ תא ריכה היבוטש יאדוול בורק '! ? יתוא

 ,אוהש חיכוהל הצרו הנוכנ-אל המסיס עמש אוה לבא ,הנושארה
 ודקפמ לע הוויצ אוה ...'לודג רמשמ' הז המ עדוי ,טייחה היבוט
 היה רוקה .ןרותה ןיצקה אוביש דע זוזל אלו סוסה ןמ תדרל
 הכורא העש .אובל זרדזה אל ןרותה ןיצקהו הליל ותוא לודג
 הרקמה .היבוט לש ןועטה והבור הנק לומ דודגה דקפמ דמע
 ןייוצ הטמה לש םויה-תודוקפבו הנחמב בר קוחצ תרחמל ררוע
 ...תיתפומה ותונריע לע חבשל ןמדירפ היִבוט

 אטיל תודהי

 ,יחרזא שובל -- רתויב ןווגמ היה םינזיטרפה לש םשובל
 םיירפכ םידגב ,ינמרג לייח לשו יסור לייח לש םידמ יקלח

 רשפאתנ רעיב םינושה םידודגה ישנא לש םייוהיז ךא .המודכו
 םידנוע ויה םימחולהו ולשמ למס היה דודג לכלש ךכ ידי-לע

 "בכוכ היה םיאנבוקה םידודגה לש למסה .טלוב םוקמב ותוא
 .עבוכה לע םודא לגעמ ךותב םודא

 רקיעש ,"תדחוימ הקלחמ" ןאכ םג התיה םידודגה ראש לכבכ
 יאבצ"ינזיטרפה ןונקתה לע תוריבע רחא בוקעל היה התלועפ

 תא יאבצ ןידל הדימעה תאז הקלחמ .ידגנה לוגירה תא להנלו

 עצבמ" ןמזב ,ותעשב ספתנש ,רברג השמ יאנבוקה ןזיטרפה
 ץחלב רסמ יכ ,םשאוה אוה .ופאטשיגה ידי-לע ,"הבוטסוגוא
 ינזיטרפה ןידה"תיב .ינזיטרפה ןוגראה לע תודוס םייוניע

 לש עוציבה םוקמ) הנחמה הצקב הרונ רברג .תוומ וילע רזג
 ונוכש ,ץחרמה-תיב ירוחאמש תוציבב היה תוומ-ןיד-יקספ
 ודמעוה םודאה-אבצה אובל ךומס .("םידגובל תוומה תוציב"
 לצא "יארפ דוש" תמשאב םידוהי םינזיטרפ השולש ןידל

 ,זרכוה סיסבה ימחול לכ לש דחוימ רדסמב .תיחרזאה היסולכואה
 תוכזב ךא ,תינזיטרפה הקוחל םאתהב ,תוומ ןיד םהילע רזגנ יכ
 בורקה רורחשה חכונו םייברק םיעצבמב םתופתתשהו םתוריסמ
 .הרומח הפיזנב ףלחוהו םניד קתמוה

 ביואה לש קומעה ףרועב תדחוימה המיחלהו םויקה יאנת
 ה קיט קט ה -- תדחוימ תויסיסכתו הקיטקט םינזיטרפה לע ופכ
 "בוקה םידודגה תשולשש המיחלה תודוסי הלאו תינזיטרפה

 לאנתו םוקמה ,ןמזה תמיזי :םוי םוי םשומימ לע ודקש םיאנ
 ,המישמה יולימ ירחא ביואה ןמ תוקתניה ; ביואה םע תושגנתהה
 עגפ" ןירוקש המ ,תובקעה שוטשט ךות הריהמ תוקלתסהו

 ויוטיב תא אצמש המ ,לילה תכשח לש ילאמיסכמ לוצינ ; "חרבו

 -- הלילה ,םינמרגל ךייש םויה" : העודיה תינזיטרפה הרמימב
 ."םינזיטרפל

 ומיאתה וליפא ,םימייוסמ םיחטש לע ןגהל וגהנ אל םינזיטרפה
 -רגהש תעדל וחכונשכ .םשומישל ילאידיא ןפואב הלא םיחטש

 םימחולה-ינק תא ףיקתהל םיננוכתמו םוקמה תא םירתכמ םינמ

 וקמחתהו תחקל ןתינש המ וחקל ,סיסבה תא ולסיח -- בר חוכב
 ףרוחב :םיימעפ תאזכ עריא םיאנבוקה םידודגל .רחא רוזיאל
 סיסבה ינקתימ לכ ונופ םירקמה ינשב .1944 ביבאבו 3
 לוניפה תעשב .החרזמ םתונפב םוקמה ןמ וקחרתה םידודגהו

 דוד ידוהיה םחולה ,יגארט חרואב ,וייח תא חפיק ןושארה
 ןידלוג עצפנ ןכל-םדוק המ-ןמז .יישיוומ ברה לש ונב ,ןידלוג

 םימחולה דחא לש והבורמ הרקמב טלפנש רודכ ידי-לע ולגרב

 ידמל םייביטימירפ ויה רעיב יופירהדיעצמא .קשנה יוקינ ןמזב
 .לגרה תא עוטקל חרכה שי יכ אפור עבק רצק ןמז רובעכו

 תחקל ולכוי אל יכ דודגה הטמ טילחה יוניפה תעש העיגהשמ

 בוזעה סיסבב וריאשהל רוסא יכו ,הלוחהו עטיקה ןידלוג תא

 םימחולה דחאל הדוקפ ןתנ הטמה .םינמרגה ידיב םייח לופי אמש

 .דוסיה דע םידוהיה םימחולה תא עזעיז רבדה .ןידלוג תא תימהל
 םיננוכתמ םינמרגה ןיא יכ םיימוי רובעכ ררבתנ רעצה הברמל
 .םיסיסבה תא ףיקתהל ללכ

 .ןשומיח ןהו תודיחיה הנבמ ןה ומאתוה תינזיטרפה הקיטקטל
 לש םקשנ היה ,רעיל ונימחול אוב ינפל ,הנושארה הפוקתב

 תויורשפאה לכ תא לצנל ידכ קיפסה אלו דאמ לד "םיאנבוק'"'ה
 אלא הליחתב ויה אל םישנא הרשע לכל .תינזיטרפ המיחל לש

 התיה ןמז ותואב .די-ינומיר רפסמו םיחדקא יִנש ,םיבור השולש



 הנבוק וטיג

 יאלמ תא לידגהל "םיאנבוק"ה ולדתשה הבש ,הליגרה ךרדה
 והואיבחה הביבסה ירכיאש קשנה תא תולגל ,םתשומחתו םקשנ

 יפלכ םיפירח םיעצמא טוקנל ךרוצ היה םעפ אל .תוברקה תעב

 הלא שכר תולועפב .םקשנ תא רוסמל וצר אלש םירכיא םתוא

 ידוהיה ןזיטרפה "םישבוכל תוומ' ימחול ברקמ ןייטצה
 .התיכ דקפמ תגרדל ןכמ-רחאל הלעוהש ,(ץנויאז בייל) בצייז

 ורפיש הנבוק וטיגמ ועיגהש תונושארה םימחולה תוצובק

 רובקה) יאנבוקה דודגה לש ודויצו ושומיח בצמ תא הבר הדימב

 ךא .(דועו םירבצמ ,יאופרו ינכט דויצ םג ןהמע ואיבה תוצ

 ירודכ .םינזיטרפה תא דירטהל ךישמה תשומחתהו קשנה רסוח

 ןיפילחה-רחסב דיל דימ רבוע עבטמ ןיעמ ושמיש הבורו חדקא

 ש"ייי) ןוגומאס ,רוגח ,םייפגמ :ןוגכ ,םיינויח םיכרצמב חתפתהש

 ...(יביטימירפ ירפכ
 קשנה-יחולשמב תובר תווקת הלת יאנבוקה דודגה לש הטמה

 חינצהל ויה םירומא קשנה-יחולשמ תא .הבקסוממ וחטבוהש

 .1944 סראמב הז היה .יקינדור תורעיל לעמ םייטייבוס םיסוטמ

 יקסבוקדרומ לאומש .ךלהו רימחה בצמהו ואב אל םיחולשמה ךא

 תורעיל תדחוימ תוחילשב הדאגירבה תדקפמ ידידלע זא חלשנ

 *."הלודגה המדאה" םע ןיקת רשק םייק היה םש םוקמ ,'ץוראנ
 היהש קשנה-חולשמ יכ ול רסמנש ,יקסבוקדרומ רפיס ובושב

 ,תועטב וא ,תוינכט תוביסמ חנצוה יקינדור תורעיל דעוימ

 תצבוקמ הגולפ הביכרה הדאגירבה תדקפמ .יקובילאנ תורעיב
 .קשנה תא איבהל יקובילאנ תורעיל התוא החלשו ,שיא 25 תב

 רזעילא :הנבוק וטיג ימחול 6 םהיניבו ,םידוהי 16 ויה הגולפב

 ןזור ףסוי ,הווק בקעי ,ןמדלפ רשא ,ןוסלטייפ רתלא ,סזומ

 .ןמריש לדיאו
 תורעיב םג דויצהו קשנה תקפסאב יוניש לח םייתניב

 הדאגירבה תדקפמ רשאכ ,1944 לירפאב הז היה .יקינדור

 תלבקל רתלואמ הפועת-הדשל רעיה זכרמב דחוימ םוקמ הגיקתה

 ןמיס תרוצב תורודמ ולעוה הדשב .הבקסוממ קשנ-יחולשמ

 תצבוקמ הגולפו (טוחלאב הבקסוממ הדקפמל קרבוהש) םכסומ

 הלילב .סוטמה אובל היפיצב ,ביבסמ תודמע הספת םידודגה לכמ

 "םינפה תלבק" ךא .אב אל סוטמה -- הבזכא התיה ןושארה

 סנכנ םייתניב .רפסמ תוליל דועבו וירחאלש הלילב םג הנכוה

 הנבוק וטיגמ םידוהיה םימחולהו ינזיטרפה יווהל "םורדורייא"ה

 ,הנליו וטיג ימחול םע עגמב אובל ידכ וז תונמדזהב ושמתשה

 םע רשקתהל תורשפא התיה אלש טעמכ םנקיתכ םימיב ירהש

 .םירחא םידודגמ םימחול

 ןורחאב ,תולילה דחאב .אוושל ויה אל היפיצהו החרטה

 םימעפ המכ גח ,לודג אל יטייבוס סוטמ ףוס-ףוס עיגה ,חספ לש

 םיצעה תורמצ ול ורשפיאש לככ סוט ךימנה ,הפועתה-הדש ביבס

 ,יטאמוטוא קשנ םיאלמ םילודג םיקש המכ חינצהו םיהובגה

 םיחמומ המכ םג ואבוה םיאבה םיסוטמב .רחא דויצו תשומחת

 ,םינמואמ םינלבח ,םירשק ,םיאטוחלא :הדאגירבה ליבשב

 ,ליגרכ ,העצוב םיחולשמה תחנצה יכ ןייצל יואר ,דועו םיאפור

 םעפ אל הפיעה חורה .תיניצר הדריט םרג רבדהו בר הבוגמ

 תוגולפו "םורדורייא"ל רבעמ קחרה "םינחנצ"ה תאו םיקשה תא
 םירקמ ורסח אל ןאכ םג .רעיה יבעב םשפחל וצלאנ תודחוימ

 םיהובגה םיצעה ןיב םעפ הכבתסה תיטייבוס תינחנצ .םיחדבמ

 .תוצעומה-תירב לש שובכ-אלה חטשל םינזיטרפה וארק ךכ *
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 םישופיח לש תועש המכ רחא קר ...םיפנעה לע היולת הראשנו
 .הנושמה האלכמ הוצליחו הואצמ

 -ודגה ינשבו "םישבוכל תוומ"ב םייוצמ ויהש קשנה יגוס ירהו
 ,םולבאראפ ,הטיהט סופיטמ םיחדקא :םירתונה םיאנבוקה םיד

 סופיטמ םיבור ;דחא תוטיקאר-חדקא ןכו ,יגלב (יפות) ןאגאנ

 ,1944 תרצותמ יסור ןיבאראק ; 1944 ,1940 ,1939 תרצותמ יסור

 יקנט-יטנא הבורו (הקמּושזב) לוק-לא הבור ,םיפלצ הבור

 ףאו ינלופ ,ינמרג סופיטמ םיבור המכ ויה ןכו ,ע.1.ת. סופיטמ

 -יצח הבור ,י'רסיימש" סופיטמ ינמרג עלקמ-תת ;ינאפי הבור

 לק ןטסו ע.פ.ע. יניפ סופיטמ עלקמ-תת ,"הטבס" יטאמוטוא
 -חאה םיחולשמה דחאב ."תוחלצ םע" םיעלקמ ןכו 1
 קשנ" םימחולה יניעב הבשחנש הלק המגרמ םג הלבקתנ םינור

 -רמוח היה בושח קשנ .תובהלתהו הצרעה םברקב הררועו "דבכ
 .תוינלבח תורטמל וב ושמתשהש ץפנה

 םיעצבמה

 המישמה" היה ירקיעה וקוסיע .ויה המיחל ייח ןזיטרפה ייח
 לש הכורא הרוש התיה רעיב ותוהש תפוקתו ,'תינזיטרפה
 ,םינוש םיגוסמ ויה םיעצבמה .הטמה ידי-לע םימוזי "םיעצבמ"
 ךכ .ול תדחוימה הרטמהו גוס לכ ,ולש הקיטקטהו גוס לכ
 ןישנוע-יעצבמו הקפסאו שכר יעצבמ (א) ןיב ןיחבהל ונילע
 ; תינזיטרפ-יטנאה םתמחלמב םינמרגה םע הלועפ-יפתשמ יפלכ
 -ליח לע תופקתה (ג) ;בייואה ינקתימב הלבח יעצבמ (ב)
 .םדקתמה םודאה-אבצל עויס יעצבמ (ד) ףוסבלו ; בצמ

 ןוזמה יאלמב שמתשהל םינזיטרפה וצלאנ םייקתהל ידכ (א)
 הגולפה .הקוחרהו הבורקה םתביבסב תירפכה היסולכואה לש
 תאצוי התיה ,הקפסאהו שכרה תגולפ ,הלא םיעצבמל תדחוימה
 בורל ,תורמשמ ודמעוהש ירחאו םייוסמ רפכל םויה בורע םע
 םירזפתמ םימחולה ויה ,ביבסמש םיכרדה לכב ,הירי תונוכמ םע
 -יחופת ,םחל ,םיריזח ,חמק ,תומהב םשמ םילטונו םיקשמה ןיב

 לע םיניעטמ ויה םיכרצמה תא .םירחא םיינויח םיכרצמו המדא

 המגמה .סיסבל הלילב םתוא םיאיבמו םירכיאה לש תולגע

 אל ,םירכיאה יפלכ םייוסמ קדצב גוהנל התיה הלא םיעצבמב

 תא וא ןורחאה חמקה קש תא וא ,הנורחאה המהבה תא תחקל

 םירכיאה לע סוחל ללכ-ךרדבו ,העירזל םידעוימה םיכרצמה

 אלא הז ןיא"ש רכיאל ריבסהל םחולה היה בייח ןכ .םיינעה

 היחב םימחלנה ,םינזיטרפה תונוטלש לש תיקוח העקפה

 דימת אלש רורב "...םלוכ לש ףתושמה בייואה -- תיצאנה

 הביבסב היסולכואהש דוחיב ,םירכיאה תעד לע הז רבסה לבקתנ

 רטשמל תנייוע התיה -- םבורב םיאטילו םינלופ -- תאז

 תישממ תודגנתה ייוליג לע ךא .טרפב םידוהילו ללכב יטייבוסה

 הקפסאהו שכרה תגולפ .הרמוחב םירכיאה תא םישינעמ ויה

 תורוקממ םג סיסבה לש ןוזמה-יכרצמ יאלמ תא לידגהל החרט
 .םירחא

 םיתעל .החלצהב הקפסאהו שכרה יעצבמ ומייתסנ דימת אל
 המוציעב ,םייוסמה רפכה לא םכרדב עיתפמב םינזיטרפה ופקתוה

 קורוס רפכב ,לשמל ,הרק ךכ .הרזח ךרדב וא הלועפה לש

 התיה הלועפה .הביבסב רתויב םירישעה םירפכה דחא ,ראטאט

 תונועטה תולגעה תריישל ביבסמ הפסאתה הגולפה ,המויסב רבכ

 הקזח םיעלקמו םיבור שא םהילע הכתינ עתפלשכ ,"בוט לכ"

 וריאשה םה .קלתסהל םירוחבה ידיב הלע ישוקב .םידדצה לכמ

 .םינזיטרפה דיאל םיחמשה וילעב ידיב ברה חוקלמה תא ןבומכ
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 ,"תימצע הנגה" ונגריאש םיינברס םירפכ ואצמג הליחתמ
 םדי-לאל היהיש דבלבו ,םינמרגהמ קשנ הז ךרוצל םלבקב

 ודחפ ללכ ךרדב .תוינזיטרפה הקפסאהו שכרה תוגולפמ רטפיהל

 תוגולפה ישנאל תודגנתה תולגל םינייוזמה םירכיאה ףא

 הנוילעה לע םדי התיה והשלכ ןעטמ ילב ןכש ,רפכל םסנכיהב

 ופידעה ןכ-לע .הדמשה היופצ התיה םידגנתמה םירכיאלו

 טרפב ,םסיסבל םירזוחה םינזיטרפה תא ףיקתהל םירכיאה
 ,היה ךכ .'וכו םירצ םירשג ,םילחנ ןוגכ ,םילושכמ ויה ךרדבשכ

 לע היה הז רפכמ םתאצב ."יכוינוק" לודגה רפכב ,לשמל

 אלא הרירב םהל התיה אלו קומע יד לחג תוצחל םינזיטרפה
 .םמנכש לע םיכרצמה יקש תא תאשלו רצ שרק ינפ לע ורבעל

 ועיפוהשכ .בראמ רפכה ירכיא ומש רבעמה ןמ קחרה אל

 ,הקזח שא םהילע וריטמה םיקשה םע םינושארה םינזיטרפה
 לומגתכ .(ןייטש-ןודרוג חספ ידוהיה םהיניב) ללח ולפנ םידחאו

 הטמ ידי-לע ןגרואש ירזכא ןישנועדעצבמ אב הז חצר לע
 ןוטקמ ,רפכה יבשות לכ ותמוה ןישנועה-עצבמב .הדאגירבה

 רמה הלרוג .תמדאה ינפ לעמ לילכ החמנ רפכהו ,לודג דעו

 ונשג אל זאמו ביבסמ םירפכה לכ לע המיא ליפה יכוינוק לש
 אל ךא .הקפסאהו שכרה תגולפ לע םירכיא לש תויולפנתה דוע
 .םירחא הדיגב ישעמ ורסח

 אצמנש ,לצראמ-יראטס ,לוכיבכ ,יתודידיה רפכה : המגודל

 ,םיאנבוקה םידודגה תשולש לש סיסבה ןמ מ"ק 3-כ לש קחרמב

 רויסה-תקלחמ .םימחולה ליבשב החונמו שגפמ םוקמ שמיש

 הביבסה ירכיא ברקב השרפש ןיעידומה-תשר תא ונממ הלהינ

 -תקלחמ שאר .רבדה הרק 1944 סראמ שדוח ימימ דחאב .הלוכ

 רכיאה לש ותיבב אתוחינב בשי ,סקסיוסיל סירוב ,רויסה

 תוריהמב ופיקה ,םינמרג ועיפוה עתפל .'ץיבלגרוי "ןמאנ"ה
 תא ותימה עלקמ-תת ירודכ רורצבו המינפ וצרפ ,תיבה תא
 דגוב היה 'ץיבלגרויש ררבתנ תקדקודמ הריקח ירחא .,סירוב

 הלילב .הטישפה עוציבל םישורדה םיטרפה תא םינמרגל רסמו

 תיב תא הפיקה ,"םאטנאפוקוא טראמס" לש הקלחמ האצי אבה

 רחאלו ,הצוחה החפשמה-ינב לכ תאו ותוא האיצוה ,'ץיבלגרוי
 יעזג סוס) םוקמב םלוכ ותמוה -- ןידה-קספ םהיגפב ארקוהש

 דוקיפה ישנאל שמישו סיסבל אבוה 'ץיבלגרוי לש וקשממ רתונש

 תוורוא לע יארחאל הגתמב ןתינ אוה רורחשה ירחא ; הביכרל

 .(...וב ןמאנה ולופיט לע הכרעה תואל ץיבונייט ריאמ דודגה

 יאבצה ודיקפת היה הז -- בייואה ינקתימב הלבח (ב)

 .םיאנבוקה םידודגה לש םגו ,ינזיטרפ דודג לכ לש ישארה

 לזרבה-תליסמ ץוציפ יעצבמ רקיעה ויה הלבחה-ישעמ ךותב
 הנידעה הדוקנה התיה וז .םינמרגה לש תויאבצה תובכרהו
 םילגוסמ םימחולה ויה ןאכו תינמרגה המחלמה-תנוכמב רתויב

 הלועפב .בייואל קזנ לש םומיסכמ תונברק לש םומינימב םורגל
 תודיחי ןיב תקדקודמ תירוזא הקולח תמייק התיה תינלבחה

 -תליסמ תא קתשל לטוה םיאנבוקה םידודגה לע .הדאגירבה

 הלועפה רוזיא תא הגרדהב ביחרהל ןכו הדיל-הנליו לזרבה

 םיקלח וכותב לילכהל רמולכ ,יברעמ-ינופצ ןוויכב תינלבחה
 .יתבר אטילמ םיפסונ

 5--3-מ ליגרכ תבכרומ התיה הלבח-עצבמל האציש הצובק

 ץפנ-רמוח :שורדה ינכטה דויצה לכ ןקתוה סיסבב .םימחול

 התצה-ליתפ ,ןועש ןונגנמ ;ג"ק 25--20 דע -- הלודג תומכב
 לע ,תובכרה ךלהמ ןמז לע ול הקקזנש עדימה תא .דועו

 ,ץפנ-רמוח חינהל רתויב חונ וב םוקמה לש יפרגופוטה הנבמה

 אטיל תודהי

 הצובקה הלביק ,הזב אצויכו תיאטילה וא תינמרגה הרימשה ביט
 לש תטרופמ הפמ טוטרשה-רודמ הל קפיס ןכ .רויסה-תקלחממ

 תא תאצוי הצובקה התיה הלא לכב תדייוצמ .הלועפה רוזיא

 ןיעמ עצבמב .הלועפה םוקמ רבעל תוריהמב תמדקתמו סיסבה

 תושגנתה לכ ןכש ,תטלחומ תוידוסו תוריהז השורד התיה הז

 תוצצופתהל םורגל ולכי קוחרמ תופילצ וליפא וא בייואה םע

 םוקמל הצובקה העיגהשמ .םינלבחה לש םבג לע ץפנה-רמוח

 הלילב .הליסמה ןמ קחרה אל ,השרוחב רתתסהל הילע היה
 םיברקתמו םאובחממ םינלבחה ןמ םיינש וא דחא םיחיגמ ויה

 םה .םידדצה ןמ םתוא םיחטבאמ ראשהשכ ,הליסמל תוריהזב

 תבכרה-יספל תחתמ ץפנה-רמוח תא תוזירזב םינימטמ ויה
 םיראשנ ויה תאז ושרה ןוחטבה יאנתשכ .רתס"םוקמל םיגוסנו

 .תונרקס ךותמ הז היה אל .תוצצופתהה דעו תבכרה אוב דע

 -תהה תעשבו םיבראמ םימש ויה תוצצופתהה םוקמל ביבסמ

 -- תונורקה ןמ םיצפוק ויה םילהובמה םינמרגהשכ ,תוצצופ
 .םיעלקמ-תתו םיבורמ שא-רטמבו די-ינומירב םהינפ תא ולביק

 םע תובכר תורשע םיאנבוקה םידודגה ימחול ודירוה וז ךרדב

 ואב םיצאנ יפלא ילואו תואמ .יתמחלמ דויצו םיינמרג םילייח

 .ידוהיה םחולה לש תמקונה ודימ םשנוע לע ךכ

 ההובג הכרעהב ונימחול תא וכיז תוחלצומה הלבחה-תולועפ

 ךא .תויברקה םויה-תודוקפב חבשל ונייוצו הדקפמה דצמ

 הבושח הלבח-תלועפל ךרדב .תושק תודיבאב תורושק ויה ןה
 לאומש -- יקינדור תורעיב םיריהזמה םינזיטרפה דחא לפנ

 ויגשיה תא רבכ ונרכזה .הנבוק וטיגמ םחולה ,יקסבוקדרומ

 ךרד-הרומ לש דיקפתב -- ןכמ רחאלו ,הבוטסוגוא עצבמב
 יקסבוקדרומ אלימ הז דבלמ .הנבוק וטיגמ םימחול תוצובקל

 תדקפמ םעטמ רתויב תובושחו תויארחא תויוחילש לש הרוש

 ויפוא .הבר הכרעהל הכזו םירחא תומוקמבו הנבוקב םינזיטרפה
 רשוכו הליגר-יתלבה ותוחקפ ,ןונשה וחומ ,ןסורמהו טקשה

 ,מ"ק תואמ רובעל ול ורשפיא םירפכה תביבסב ותואצמתה
 םיגכוסמ םיבצממ ץלחיהל עדי אוה ."הארנ וגיאו האור'כ שממ
 יקסבוקדרומ לאומשש ינזיטרפ דיקפת היה אלו ,רתויב םיכבוסמו
 תועובש .ול רזכאתה לרוגה ךא .תוריסמבו תונקיידב ואלימ אל
 -עצבמל חלשנ -- 1944 יאמב 217ב -- רורחשה ינפל רפסמ
 ,יקסנאיפול ךורב : םיפסונ םימחול השימח תב הצובק םע הלבח
 והיתתמ ,ץיבומרבא המלש ,בוקידוצ רזעילא הצובקה שאר
 והתשנ הלועפה םוקמל ךרדב .יקסנאשילקימ קחציו גרבדלוג
 לע עדונ םינמרגל ,ייוילא'ז יאטילה רפכב דחא םוי ךשמב
 ודמעשמ .םייוסמה תיבב "םיבושח םינזיטרפ" לש םאצמיה
 ורתוכ םה .קלתסהל ידכמ רחואמ היה בצמה לע םינזיטרפה
 ךכ-רחא ורפיסש יפכ .ןטק קנט יווילב קזח ינמרג חוכ ידי-לע
 -יתלבה ברקב דמעמ התיכה הקיזחה ,םוקמב םינזיטרפה ינמאנ
 .ללח ולפנ םלוכו הלזא תשומחתה ךא ,תודחא תועש הווש

 יואר םיאנבוקה םידודגה לש תויברקה תולועפה ןיבמ | (ג)
 .סיקשירוצייוו רפכב יברקה עצבמה תדחוימ בל-תמושתל
 1944 ביבא תארקל םינמרגה ושעש תונכהל רושק חיה עצבמה
 לש קחרמ ,סיקשירו'צייווב .יקינדור תורעי לע הלודג הפקתהל
 ךירצש ,רצובמ טלשמ םינמרגה ומיקה ,סיסבה ןמ מ"ק 15דכ
 הטמ .ינזיטרפה רוזיאה לע תורעתסהל אצומ-תדוקנ שמשל היה
 לכב ףיקתהל -- "תענומ" הלועפ עצבל טילחה םינזיטרפה
 .לילכ ודימשהלו טלשמח תא ותושרל םידמועה תוחוכה

 סיקשירו'צייווב ויה רויסה-תקלחממ ולבקתנש תועידיה יפל



 הנבוק וטיג

 רפסה*תיבו תינמרגה הצובקה תיב :םירצובמ םיטקייבוא ינש

 םייסור רעונ-ינב 25-כ וב ונמואש ,םיינזיטרפ-יטנא םילגרמל
 תא דימשהל התיה הפקתהה תרטמ .םישובכה מ"הירב יחטשמ

 -יבכהו ףארגלטה ,ןופלטה ינקתימ לכ תא ןכו םיטקייבואה ינש

 םיניצקה תא לסחל וא יבשב תחקלו ,רפכל םיליבומה םיש

 ידי-לע הדבוע הלועפה תינכת .םייסורה םילגרמהו םיינמרגה

 תאו םימחול 180 וסייוג םידודגה תשולשמ .היטרפ לכל הטמה

 םיפקותה .אקייצ ןאטיפק וידיל לטנ עצבמה לע יללכה דוקיפה
 .הפקתהה לש תורטמה שולשל םאתהב ,תודיחי שולשל וקלוח
 לטוהש הדיחיה לש הקלחב ,ןבומכ ,הלפנ רתויב השקה המישמה

 שולשל הקלוח תאו הדיחי .םיניצקה-תיב תא ףוקתל הילע

 ינשמ תיבה ףוגיא תא הנעצבתש ,ץחמ-תוגולפ יתש :תוגולפ

 תיבה ןוויכב הפקתהב חותפל הילעש יופיח-תגולפו ,םידדצה

 תועידיה יפל ,תזכורמ התיהש בייואה שא תא המצע לא בסהלו

 תוספרמב ,ךכ-רחא ותמאתנשו רויסה-תקלחמ ידי-לע ולבקתנש

 דקפמה דמע רתוי הלודגה ץחמה-תגולפ שארב .תורצובמה

 (רבעשל) טנאנטיול -- יופיחה-תדיחי שארבו ,ןישורט הסונמה

 הצר .םידוהי-אנושו לודג ןדחפכ עודי היה בגאש ,'ה'זוירס"

 טעמכ תבכרומ היהת ,םימחול 20-כ התנמש ,ותגולפש הרקמה
 .םידוהימ הלוכ

 יופיחה-תגולפ .תינכתה יפל קוידב חתפתהו לחה עצבמה

 ץחמה-תוגולפו ,תיבה ינפל חותפה הדשב היתודמע תא הספת

 לסיח בוקינ'זופס ףלצה .םידדצה ינשמ םירוציבה לא וברקתה

 .הפקתהה תחיתפל תואה ןתינו תקייודמ היריב ינמרגה ףיקזה תא

 הבושתה .בייואה תודמע לע הקזח שא הריטמה "ה'זוירס" תדיחי

 רטרטל ולחה תוספרמה לעש היריה-תונוכמ .אובל הששוב אל

 "קזוירס" הארשמ ."םיפחמ"ה לע ךתינ םירודכ דרבו זועב
 עדיש ןויכ .הדמעה ןמ חרבו להבתנ ,ועצפנ וימחולמ המכש

 ןאטיפקה לא ץר ,תוומ-שגוע ול חטבומ הזכ השעמ לע יכ
 םיערוז ותצובקב םידוהיה' יכ ול רמאו הכומסה השרוחב דמעש

 ףזנ ןאטיפקה "...ויתודוקפל םיתייצמ םניאו םימחולה ןיב דחפ

 בושל וילע הוויצו תיברקה הדמעה תא שטנש לע תושק וב

 ,דקפמה תפיזג ינפמ דאמ להבנ םנמא "ה'זוירס" .וידוקיפל דימ
 ובזועב רעיב אבחתה אוהו ובילב רבג תוומה ינפמ דחפה ךא

 .םשפנל וימחול תא
 תא הכתח ןישורט תגולפ .הרדיסכ הפקתהה הכשמנ םייתניב

 ךות רצחה לא וצרפ םימחולה .תורעתסהב החתפו ליתה-יטוח

 ,"םדיגה'" הקשימ .תיבה תונולח ןוויכב תוקסופ-יתלב תופילצ

 ,וירחא ןוארב יבצו ,דודגב רתויב םיזעונה םינזיטרפה דחא

 .דידינומיר יגש המינפ וכילשהו תונולחה לא הציפקב וברקתה

 -יקארק סחנפ .םימחולה ינזוא תא השירחה הרידא תוצצופתה

 םייתניב עגפ ("יעישתה טרופה"מ החירבה יליעפמ) יקסבונ

 ץיבונפג ,לצנא םינעלקמהו ,יקנט-יטנא הבורב םירוציבב
 ולחהש םירווגסה יכומ םיניצקה ןיב תוומ-ירודכ וערז ,קנרטספו

 .ךומסה רעיה רבעל ץורלו תונולחה ןמ םהינותחתב ץופקל

 םיעלקמה תא ליעפהלו רקנובל ץופקל וחילצהש םינמרג המכ

 .בוקילאומש שריה םשל ליטהש די-ןומיר ידי-לע וקתשוה

 הטמה ךותל וצרפ ,בוקידוצו ךולב ,ןאמרש לש םהיתותיכ

 םינמרגה ןמ המכ .תודגנתה לש ןמיס לכ םש ולסיחו שערומה

 היה רשפאש קשנה לכ .תיבה ףתרמבש םיאובחמה ןמ ואצוה

 רחשה הלע רבכ .שאב תצוה תיבהו םרחוה וב שמתשהל

 ובזע הגולפה ימחול .הגיסנה תדוקפ תא וישנאל ןתנ ןישורטשכ
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 רעיה ךותב העבגה רבעל ונפו סיקשירו'צייוו תא תוריהמב
 היה חורה-בצמ .תונושה ברקה-תודיחיל שגפמ-םוקמכ העבקנש
 .לודג ןוחצנ םינזיטרפה ולחנ םינמיסה לכ יפל ןכש ,םמורמ

 היה רבדה .סיקשירו'צייוו דצמ תופוכת תוירי ועמשנ םואתפ ךא
 תדוקפ רבכ ולביק תודיחיה לכ ירהש ,םימחולה יניעב הומת

 םיגהונ םינזיטרפ ןיא םויבו ,ירמגל רזפתה ךשוחה םגו הגיסנ

 ררבתנ בצמה .בייואה תוחוכ םע תוירי-יפוליחל סנכיהל
 הראשנ יופיחה-תדיחי .שגפמה"םוקמב ופסאתה תוגולפהשכ
 םחולו ,הגיסנ תדוקפ הל ןתיש ימ היה אלש ןויכ ,היתודמעב

 םייתניב .הדוקפ ילב ותדמע תא שטונ וניא ומצע תא דבכמה
 םינמרגה .הביבסה יטלשממ תינמרגה תרובגתה עיגהל הקיפסה
 שא םהילע וריטמהו חותפה הדשב םימחולה 16 תא ורתיכ
 תקירח ךות ,קוחרמ ובישקה םישנאה .םירבעה לכמ תינלטק

 ויה תועודי ויתואצותש הווש יתלבה ברקה תוחתפתהל ,ןש

 רוזעל ולכי אל תודיחיה ראש .הדיחיה לכ תדמשה :שארמ
 םויה רואלו דבכ קשנ םע בר חוכ ואיבה םינמרגה יכ ,המואמב

 הלאכ םיאנתב הרזע תשגה .םהילע רבגתהל יוכיס לכ היה אל
 .תונברקה רפסמ תא הלידגמ קר התיה

 ועדונ םייתניב .ןורח יאלמו םיכדכודמ םסיסבל ורזח םימחולה
 .םיניינעה לש תיגארטה תולשלתשהה לע םיטרפ הביבסה ירכיאמ

 םרפסמ .ןורחאה םרודכ דע הרובגב ומחלנ יופיחה-תדיחי ימחול
 דוע לכ ענכיהל ןכומ היה אל דחא ףא ךא ,עגרל עגרמ תחפ

 ה'לבייט הצימאה תמחולה הראשנ הנורחאה .ופאב םייח-חור

 הילא וברקתנשמ .(סיסבב הל וארק "הינאט") יקסשיניו
 ,ענכיהל תשקבמ איה וליאכ הידי .תא המירה םינמרגה םילייחה

 םינמרגהש עגרב .חותפ ןומיר הקיזחה הצומקה הדיב ךא
 דחיב םירתבל הקסרתה הינאטו ןומירה ץצופתה הביבס ופפוטצנ

 הדועת ןיול בד אצמ רורחשה ירחא !םינמרג השש דוע םע

 םיטידנבה''ש ,רמאנ םוכיסב .ל"גה ברקה תא הראיתש תינמרג
 יכ ,("טריניפאר טוג") בר ןויסנ ילעב הארנכ ויה םידוהיה

 םינוילטב ינש לש לדוגב תינמרג תרובגת דגנ דמעמ וקיזחה

 שידיאב תוצרמנ תוללקשכ ולסוחש דע ,ידמל בר ןמז םייברק

 ...םהב םיכמה ימו ימ םינמרגה ועדי עודי ,ןכא ."םהיפב תיסורבו

 ,המשאה ימב םילאוש םינזיטרפה ויה אל םיליגר םירקמב

 התיה אל הלא המיחל-יאנתב .ברקב לפנ םהירבחמ והשימ םא
 ךא .ךכ לע םערתה אל דחא ףא .תונברקמ ענמיהל תורשפא לכ

 סוחל הבוחה דקפמה לע תלטומ התיה הלא םיאנתב אקווד

 ןגמה רידס אבצב רשאמ רתוי הבר הדימב ילוא ,וישנא לע

 ,ותדיחי תורוש ולדלדתי םאש דקפמה עדוי םש .ותדלומ לע

 ןאכ .שדחה סויגה ןמ םילייח ידי-לע התוא םילשהל לכוי אוה

 םיתיעל קר האב ץוחבמ חוכ תפסותו "םיסויג" ויה אל

 ומוקמ ראשנ -- ןזיטרפ לפנ .תוליגר יתלב תוביסנבו תוקוחר

 השע וז הניחבמ .ותוא אלמי רחא םחולש ילב ,קיר הדיחיב
 - ,ונממ הלעמל ןיאש עשפ ,יופיחה-תגולפ לש הדקפמ ,"ה'זוירס"

 ןיפיקעב םרגו לטקה-הדשב ותגולפ תא חנזש ךכ ידיילע

 .התדמשהל
 ידה ףאו םימחולה ברקב הרעס ררוע רבדהש אלפיי אל

 -תההו זגורה ישגר תא קיתשהל ידכ םהב היה אל ןוחצנה

 ותוקדטצה ירבדב :השרפה לכב ףסונ דצ םג היה .תורמרמ
 השע יכ הזמ קיסהל ןיא .תימשיטנא המיג "ה'זוירס" טילבה

 ילוא התיה תירקיעה הביסה .תוימשיטנא ךותמ השעש המ

 ותדיחי תא שוטנל זעמ היה אל יאדו אוה ךא .תוומה ינפמ דחפ
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 תויטנה לע ,הרכהה-תתב ילוא ,ךמס אלוליא ברקה לש ומוציעב

 -- הייארהו .סיסבב םינזיטרפה ןמ המכ לצא תוידוהיזיטנאה
 תוומ" דודגה ראסימוק לא םידוהיה םימחולה ואב רשאכ
 תא דימעהל תצרמנ העיבתב ,בונויפראפ המיד ,"םישבוכל

 :ונעטב ךכמ קמחתהל ראסימוקה הסינ ,יאבצ ןידל "ה/זוירס"
 םה דימת אלו אבצ ישנא םניא םידוהיהש דוס הז ןיא ירה"

 סחייל אלש ולכי אל םימחולה "...אבצ ישנאכ ברקב םיגהנתמ
 -רפה הדקפמה ףוס ףוס הרתענ וליפא תאז הקמנהל תובישח

 םניא םידוהיה'ש קומינה .ןידל "ה'זוירס" תא דימעהל תינזיט
 עמתשה אוהו ידמ תובורק םיתיעל רעיב עמשוה "אבצ ישנא
 .םינפ המכל

 הכרענ ,רעיב םירחא םידודגמ םג ,םידוהיה םינזיטרפה ץחלב
 -קודמ הריקח (ןאמיז) סיגרוי גירבמוקה לש תדחוימ הדוקפ יפל
 דודגה לש ידוהיה ראסימוקה הנמתנ רקוחכ) הרקמה לש תקד

 -ירבה לש ןידה-תיבו ,(ןיקלייב אשימ ,"סאנוראב סאדאלו"

 .תוומ ןיד וילע רזגו הדיגבב םשא "ה'זוירס' תא אצמ הדאג
 -תיב ירוחאמ לא "ה'זוירס" תא וליבוה םידוהי םימחול ינש
 .תמוה ןדחפה דקפמה יכ רשיב עלקמ-תת ירודכ רורצו ,ץחרמה

 ןמ .םציקל ועיגה 1944 ביבא ישדוחו -- עצבמל עצבממ

 ידךי-לע וחנצוהש ,םייאטילהו םיינלופה ,םייסורה םינותיעה

 םימחולל עדונ ,יאבצה דויצה םע דחיב םייטייבוסה םיסוטמה

 ררש ןיידע .תותיזחה לכב םיצאנב םימלוה תירבה"תונב יכ
 םוי לכ ךא ,יסחי טקש אטילל רתויב בורקה תיזחה עטקב

 רעיב .ןאכ םג תיטייבוס הביסנפוא תחיתפל תופצל היה ןתינ
 םודאה-אבצה ידי-לע שוביכה יחטש לש רורחשה םוי יכ שגרוה

 תושדחתה םע בלתשה ימיטפואה חורה-בצמו ,אבו שמשממ

 השגרהל םיפתוש ויה םה ףא םידוהיה םימחולה .רעיב ביבאה

 המ" .הקומע הדרחב הלוהמ התיה איה םלצאש אלא ,תיללכה
 םע םלרוג אהי המ -- 1 וטיגב וראשנש וניתויחאו וניחא לע
 לע ויה הלא תולאש -- "! תיטייבוסה הביסנפואה חתפיה
 .לכ יתפש

 הירחא .םישנא העבש תב הצובק דוע וטיגה ןמ העיגה לירפאב
 רשקה קספנ זאמו ,טיפאק היבצ ,תחא תדדוב תמחול דוע האב
 לע תועומש וננתסה םינוש תומוקממ .ןיטולחל וטיגה םע
 -והיה הדעה ידירש יפלכ םינמרגה םיטקוגש םיינוקרד םיעצמא
 םייניע-ןוילכב ופיצ םה ? רוזעל םינזיטרפה ולכי המב ךא ,תיד
 ,םודאה-אבצה אוב םרטב דוע הנבוק רבעל םדקתהל תונמדזהל
 םולח םנמא .וטיגה לע תררחשמ תורעתסה לע רתסב ומלחו
 הדאגירבה תדקפמ הלביק יאמ ףוסב ךא ,שממתנ אל הז
  ,אטיל זכרמ לא ירקיעה החוכ תא ריבעהל הבקסוממ הארוה
 םקלחב לפנש םידוהיה םינזיטרפה .ביואה ףרועב רתוי קומע
 החלשנ הנושארה .בר קופיסב תאז ושע הז עסמב ףתתשהל
 ."םישבוכל תוומ' לש תיברקה הגולפה אטיל זכרמל

 וסיסב תא בזע תיברקה הגולפה לש התאיצי ירחא המ"ןמז
 תורעיל עיגהל התיה ותרטמ .''דויריפו" ינשה יאנבוקה דודגה
 ןגראלו ינזיטרפ סיסב םש םיקהל ,(אטיל זכרמ) הדורולזאק דילש
 ידי-לע ,ןכ ינפל ּהמדןמז םקוה רוזיא ותואב .הביבסב תוטישפ
 םשב דודג ,הנבוק וטיגמ ואציש תונורחאה םימחולה תוצובק
 הז דודג היה ןמרב לאימחרי לש ותודע יפל ."ןיגא'צרוק"
 לש םתחירבל עויס היה םינושארה ויעצבממ דחא .ידמל ליעפ
 .הדובע-הנחמב םינמרגה ידידלע וקסעוהש הנבוק ידוהי זז

 אטיל תודהי

 יתטיש 'ןפואב דירטמ היה דודגה .דודגל דימ ופרטצנ וללה
 חילצה םעפו קסניווד--הנבוק--גרבסגינק לזרבה-תליסמ תא

 ויה דודגה ישנא ןיב .תיאבצ םיעסונ-תבכר םיספה ןמ דירוהל
 .הביבסה ןמ םידוהי-יערופ לע םיטרפ ועדי םהמו םיאטיל םג

 זוחמ תורייעב לסחל "ןיגא'צרוק" ימחול וחילצה ךכל תודוה
 .םידוהי תוטיחשב םיפתתשמ רפסמ לופמאיראמ

 ינזיטרפה סיסבב הרבחו יווה

 הנפמל םרג רעיה ייחל וטיגב תודבע ייחמ ימואתפה רבעמה
 וכלהתה םימימת תועובש ךשמבו ,וטיגה ירוחב לצא קומע ישפנ
 תונורכזו אצומהמ האצותכ .רעיה יבחרב םירוכישכ שממ
 -ילב טעמכ םיידוהיה םימחולה ודכלתה םיפתושמה םימיאה
 -יסחיש םיסורל דוגינב ,תודכולמו תונטק תוצובקל םישמ

 רבעה ךכ לע עיפשה דוחיב .רתוי םירידנ ויה םהיניב תודידיה
 הב םיעוקש ויה םימחולהש ,וטיגב תירוביצה תוליעפהו בורקה
 -אלסב 7 סודלימ 'חרב יצולח-ירמושה ץוביקה : שארמ הלעמל
 רעיל האיציה תוצובק ,"לומוסמוק'"הו יטסינומוקה גוחה ,הקדוב
 הלא תוצובק ברקב תויראדילוסה הרבג .ב"ויכו קשנ תשיכרלו
 םירמושה תצובק .אתווצב יונפה ןמזה יוליבב םג אטבתה רבדהו
 םינזיטרפ םג םהילא ופרטצה םעפ אלו הריש-יברע תכרוע התיה
 -טאק"ה יריש םע ובלתשה םיילארשי-ץראה םירישהו ,םייסור
 "הרוה' דוקירל םימחולה ופחסנ םג תודחא םימעפ ."השוי
 .תבהלושמ

 התיהש ,תיסורה ןושלב וטלש םימחולה בורש יפ לע ףא
 ןיבל םניב הנבוק ימחול ורביד ,רעיה יבחרב תטלשה ןושלה
 םיטעמ אל בלב .תירבע וליפא םקלחבו ,שידיא םמצע
 ןזיטרפה לש דועייה  תונכל ןתינש המ םעיפ םהמ
 הטילפל ונתוא ריתוה לרוגה'ש הרכה וז התיה >ידוהיה
 ליצהל ידכ לכה תושעל ונילעו ראופמה אטיל ידוהי ץוביקמ
 ןואגב תאשל ,םירחא םידוהי ייח םג אלא ,ונא ונייח תא קר אל
 -- ונירבחו וניבורק ,ונירוה םד תא םוקנלו ידוהיה ונמש תא
 / ..לארשימ הרובג הספ אל ןכא יכ םלועל חיכוהל

 םידוהיה םיגזיטרפה ןיב תויראדילוסה תא דדועש ףסונ םרוג
 ועדונ םהמש ,הנליו וטיג ימחול םע תופוכתה תושיגפה ויה
 םוקמה ןאכ .הנליוו קוטסילאיב ,השראו וטיג דרמ לע םיטרפ
 ןיא ךא ,םימצמוצמ םנמא ויה הידממש תפסונ העפות ןייצל
 המכ ויה ,לשמל ,ךכ .תוימשיטגאה :הנממ םלעתהל
 : םידוהיה םהירבח לא תונעטב אובל םיגהונ םייסור םינזיטרפ
 םיצאנה תא ודבע ,תואטיגה ראשבכ ,הנבוק וטיגב םידוהיהש
 חבטל וכלהש ; םשוכרו םגוה לכ תא בוטה םנוצרמ םהל ורסמו
 .בי'ויכו "םרוע תא ליצהל"' ידכ קר רעיל ואבש ; תודגנתה אלל
 הלעפוה תינזיטרפה המיחלה תקוח .רתוי םיפירח םייוליג םג ויה
 םחולה יפלכש דועב ,ידוהיה םחולה יפלכ התרמוח לכב םעפ אל
 -אלה םימחולה : המגודל .תמייוסמ תוילארבילב וגהנ ידוהי-אלה
 םיישיאה םהיכרצל םינוש םיצפח םירכיאה ןמ םילטונ ויה םידוהי
 םידוהי םימחול המכש עדונשכ ךא ,ךכ לע ביגה אל הטמהו
 .ןידל ועבתנ דימ ,תאז ושע

 ךותמ הבר הדימב ועבגו םיבר אל םנמא ויה הלא םירקמ
 םדוק ויה הלא םידודגב םידוהי-אלה םימחולה לש םבורש ,ךכ
 הניטה-ישגר .תימשיטנאה הלומעתהמ םש ולערוהו יצאנה יבשב
 שובלהו דויצה ,קשנהש הדבועה בקע ורבג םידוהיה יפלכ
 המ לכ לע הברהב ולע ,וטיגה ןמ ואיבה םידוהיה םימחולהש
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 .סקלא ןנחלא ר''ד הנבוק וטיג לש ''טארנטסטלא''ה ר''וי

 ואכדב ורכזל המקוהש הבצמה :לאמשמ

 ,ןאמייה רזעילא רפוסה ידיב סרח-תוחול ינש לע התרחנש תבותכ

 וטיגה לוסיח תעב ותחפשמ םע הפסינש
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 לוסיח

 וטיג

 הנבוק



 הבצמה לש ינשה דצה ירחא המקוהש ,הנבוק וטיג לוסיח תונברקל הבצמה
 וטיגה לש תורבקה-תיבב המחלמה

 ,(קוריה רהה לע) הנבוק לש ןשיה תורבקה-תיבב המקוהש הבצמה
 א''שת זומת 'א-ב הקדובאלס רשג דיל םיגורהה לש םרבק לע
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 ןוסרזל הרמת הרענה וטיגב הבתכש ןמוי ךותמ דוב ינש
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 - ק 0
 היטנכה קצדהב | [ יל 4

 /ְ / ב 1% !תור בק תיב)
 . | = :יליחאק / סוגנויאס) = כ ו ישיר

 יו י

 ינמרגה הדובעה דרשמ 2
 ידוהיה הדובעה דרשמ 3
 ;םירעשה תוריש - ידוהיה הדובעה דרשמ 4

 | הנושאר הרזע ;םיכרצימ ןסחמ
 : '"ןטקה וטיג''ב רבעשל הנושאר הרזע תנחת 5
 "ןטקה וטיג''ב רבעשל האפרמ 6
 םילוחה-תיבו האופרה 'חמ 7
 ץחרמ-תיב 8
 ירדח ;תוריד ץופיש 'חמ ;םיניכ יוליפל ןוכמ 9

 יעוצקמ ס''יב ;הכאלמ
 = לוחמת 0
 הקדובאלס לש הלודגה הבישיה 1

 רפס-תיב 2
 יעוצקמה ס''היב 3
 םיטיהר תיירגנ ;םידלי תיב 4
 וטיגב םילודגה הכאלמה-יתב 5
 (תורדק) רצוי תיב 6
 | תוננג ינקתימ 7
 תויפאמ :1 'סמ שא יוביכ תנחת 8
 == 2'סמ הנחתו שא-יבכמ זכרמ 9

 . < רבעשל 3 'סמ שא יוביכ תנחת 0

 , רפמ 0 8
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 םילשורי -- "אטרּכיי :טוטרש

 ( הלופמאיליו ) הקדובאלס עבורב .הנבוק וטיג
34 
. 

 15.8. 1941: ןושארה ץוציקה

 וטיגל ביבסמ ליו תורדג

 4.10. 44\ (צקנ ,"ןטקה וטיגה,

 6.8. 942 וטיגה ןמ ץצקנ

 ול יאמב !- סראמב 15 וטיגה ןמ ץצץנ

 |וכותבש הרטשמה ירוזא תשולשו הנורחאב וטיגה
. . 

 רעש -4 ( <-- רש ג |

 'חמ ,1 רוזא ,וטיגה לש תידוהי הרטשמ
 הנחט ;הרובחתה
 2 רוזא ,תידוהי הרטשמ
 | / 3 רוזא ,תידוהי הרטשמ

 ץצוק ,'"ןטקה וטיג''ב) 4 רוזא ,תידוהי הרטשמ
 (4.10.1941-ב
 '"לודגה וטיג''ה ןיבו ''ןטקה וטיג''ה ןיבש רשגה
 רחאל הומתסו הב לחוהש רבעמ-תבקינ םוקמ
 ןושארה ץוציקה
  הוטיגה ירעש 11 ,10 ,9 8

 ינמרג רמשמ
 ינמרג רמשמ
 = \ תחקרמה-תיב תביבסב ,ינמרג רמשמ
 ,ידוהיה הדובעה דרשמ ;''טארנטסטלא''ה תיב
 קשמה 'חמ ,הנוזתה 'חמ
 הקיטסיטאטסל 'חמה
 תילילפ הרטשמ ;טוטרשו רויצ תכאלמ
 תידוהיה הרטשמה זכרמ
 טפשמה*תיב

 רהוסה-תיב 20 |
 תילאיצוסה 'חמה ,רוידה דרשמ 1



 .וחצרנ וב םוקמ ,'זוק תורעי רבעל םתאצוה ינפל ''ןבל''ה רהוסה-תיבב ילוואשמ םידוהי

 קיזייא ברה - ןימימ ישימחה ,יקסבומוחונ קחצי-םהרבא ברה ,ריעה ןייד - ןימימ ינשה

 ץיבומרבא לאירזע ד''וע - לאמשמ ןושארה .ץיבוניבר

 'זוק תורעיב םיחא



 ץיבוביל לדנמ ,ילוואש וטיג לש תוגיצנה רי''וי

 2 ו וו הוז 0

 4 6 אס הע

 ילוואש וטיגב תרתחמה ירבח לש ''תיצולח העובש'' שוביכל םינושארה םימיב ילוואש ידוהיל יוהז-תדועת

 א

 ילוואש וטיגב ''הדסמ'' לש ישארה הטמה תבישיל הנמזה | ילוואש וטיגב עיפוהש ''םיקמעממ'' יתרתחמה ןותיעה לש ינשה ןוילגה לש ןושאר ףד



 [9%5  כהאהו 2 , ו טיג
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 ילוואש וטיגב תיתרתחמה תיצולחה העונתה ירבחל .רזוח



 הנבוק וט'ג

 ןמ "שוכרל" (תודיחיה ידקפמ תוברל) םידוהי-אלה ולכיש
 .תיחרזאה היסולכואה ןמ וא בייואה

 -יתלב היצאקינומוק-זכרמ ןיעמ ושמיש םיאנבוקה םידודגה

 .ולוכ םלועבו תוצעומה-תירבב ,תואטיגב אטיל ידוהי ןיב ימשר

 תועידי תוצעומה-תירבמ ולבקתג ינזיטרפה רשקה תועצמאב

 יסורה אבצה םע המחלמה תישארב וחרבש הנבוק ידוהי לע

 המחלמב םינייטצמ ףאו םימלשו םייח םבור יכ עדונ .גוסנה

 וללה תועידיה .תיאטילה היזיבידה תרגסמב יצאנה שלופה דגנ

 .םיינזיטרפה ךרדה-ירומ ידי-לע וטיגה לא ןכמ-רחאל ורבעוה

 ,םייקו יח קיזייא םנבש העידי וטיגב טנאקסיד תחפשמ הלביק ךכ

 תגרדב תיאטילה היזיבידב תרשמ םנב יכ -- רמ'צרק תחפשמו

 -לע ןכו טוחלאה תועצמאב ,הבקסומל ורבעוה ינש דצמ .ןיצק

 יאנליווה דודגה ןמ רבקצוס ררושמה ומכ) םידחוימ םיחילש ידי

 דעווה .אטיל תודהי לש הדמשההו גרהה לע םיטרפ ,(דועו

 וללה תועידיהש ךכל גאד הבקסומב יטסישאפ-יטנאה ידוהיה

 טרופה" תועווז לע םיטרפה דוחיב) םלועה תודהיל ועיגי

 ,הנבוק וטיג ידוהי .(תמסרופמה החירבה םע ולגתנש "יעישתה

 תא ואיבה ,ןילופו הינמרג ,הינוטסאב רגסה-תונחמל ורבעוהש

 תחא םִא אלו ,םיריסאה רתיל ןייוזמה ינזיטרפה קבאמה תרושב

 הנומאב הינמרג תמדא לע רגסהה-הנחמב התמשנ האיצוה
 .התמקנ תא םוקני יקינדור תורעיב םחולה הנבש הלאשמבו

 תודיחיה לכל רתוי וא תוחפ ףתושמ היהש ,ינזיטרפה גנלסה

 םידודגה ברקב לביק ,חרזמב יצאנה שוביכה יחטשב תוינזיטרפה

 ןושלב וגזמתה תויסור תוללקו םייוטיבו ידוהי ןויבצ םיאנבוקה

 .תרבודמה שידיא

 רעיה ןמ האיציה

 .קסבטיו תיזחב תיטייבוסה הביסנפואה הליחתה ףוס ףוס

 הז עטקב םודאה-אבצה תומדקתה לע תונושארה תועידיה

 יכ ,קפס היה אל ,רעיה יבחרב המוצע תובהלתה לש לג וררוע

 ררחושי ולוכ רוזיאהו םינמרגה תודגנתה טטומתת רהמ שיח

 -בוסה אבצה תועדוה ואיבה םוי םוי םנמאו .םירופס םימי ךות

 -- םויה-תדוקפל ופרוצו הטמב יאטוחלאה ידי-לע וטלקנש יטיי

 םימיה דחאב .םיצאנה תוליח םיגפוסש תושק תוכמ לע תועידי

 היה ,ןכא .המומע המדא-תדיער ןיעמ שיגרהל םימחולה וליחתה

 יטייבוסה אבצה .חרזמה ןמ רעיל ברקתהש םיחתות םער הז

 רשאכ םיקוחר ןיידע ויה תוברקה ידה .אטיל ןוויכל םדקתה

 םינמרגה יטלשמ הלא ויה .תוכימס ןשע-תורמת ביבסמ וארנ

 תומוקמה .הלוהבה םתגיסנ ינפל שאב םּולעה בצמה תוליחש

 ןוטלש םהב וננוכש ,םינזיטרפה ידי-לע דימ וספתנ םינופמה

 .יטייבוס
 ימחול לש יראה קלח .רעיב תוררועתהה הרבג םייתניב

 םרז רבג הלא םימיב ךא ,אטיל זכרמל רבכ אצי הדאגירבה

 -טוש :"ןורחאה עגרב" םינזיטרפה תורושל ףרטצהל םישקבמה

 תודיחי" ילייח ,הרטשמה תודיחימ וחרבש םיאטיל םיר

 -ופיט הברה דועו םייסור המחלמ-ייובש ,תויאטילה "םיבדנתמה

17 

 תופתתשה" ידיזלע םמצע תא רהטל ושקיבש םיקפקופמ םיס

 ווטצנ ,םידודגה הטמל ואבוה וללה ."תינזיטרפה המחלמב

 םתלועפ לע םיטרופמ םינולאש אלמלו םהייח תורוק תא בותכל

 םהמ קלחמ .ןוימ ךרענ הז לכ ךמס לע .שוביכה תוליח ןעמל
 םיניארקוא דוחיב ,םירחאו ,התיבה וחלשנ םהו קשנה חקלנ

 ,(םינזיטרפה דגנ תיאנקה םתמחלמב ונייטצהש) בוסאלו ישנאו

 סחי ךות ,םינזיטרפה תורוש לא וסנכוה םידדוב .םוקמב ורונ
 ."והדשחו והדבכ" לש

 הדאגירבל .דאמ בורקו רורב םיחתותה םער עמשנ ילויב 5"ב

 םורד דצמ הנליוול תולעלו םיסיסבה תא שוטנל הדוקפ הנתינ

 ומלשוה ילויב 8-ב .םודאה אבצה לש ץולחה-ליח םע רבחתהלו

 לש ודוקיפב וראשוה םילוחהו םיעוצפה .לודגה עסמל תונכהה

 ,ןכל-םדוק המ-ןמז העגפנ ולגרש ,ןאגק אנח התיכהידקפמ
 .ךרדל ואצי םהיתוגולפל םידודגהו

 םש שגפנו הנליו ירברפל ינזיטרפה רוטה עיגה ילויב 11-ב

 ידיב רבכ היה ריעה זכרמ .םייטייבוסה םילייחה ינושאר םע

 לע .בוחר-תוברק וכשמנ ןיידע הירברפב לבא ,םודאה-אבצה

 ידירשמ ריעה תא רהטל :םיאבה םידיקפתה ולטוה הדאגירבה

 יתמצב רוטיש-תורמשמ דימעהל ; םהירורגו םיאבחנה םינמרגה
 לע הלועמ הרימש רומשל ;םייגטרטסא תומוקמבו םיכרדה

 תדידנ עונמל ; סבומה ינמרגה אבצה לש תונוזמהו קשנה ינסחמ

 םע הלועפ ףותיש ,לוגירב םידושחה תא רוסאלו היסולכוא

 .'וכו הדיגב ,םיצאנה
 .בוזע םידלי-דסומב ,הנליווב םקמתה "םישבוכל תוומ" דודגה

 וטיגמ םילוצינה ינושאר םע םידוהיה םימחולה ושגפנ ןאכ

 ימי הלא ויה .תוצעומה-תירבמ םירזוחה ינושאר םעו הנליו
 םג וענמנ אל רעצה תיברמל .םידוהיה םימחולל רשואמ-ןורכש

 וטיגמ ,טוק בד ןזיטרפה : תונברקו תועיגפ הלאה םימיה םצעב

 .דיד-ןומיר הרקמב ץצופתהב וניעו ודי תא חפיק ,הנבוק
 תוירורעשו םייטייבוס םילייח םע תורגת ,דוש ירקמ בקע

 םינזיטרפה וריש ,תופוכת החמש-תוירי ובר דוחיב) תורחא

 .קשנה תא ריזחהל הדאגירבה ימחול ווטצנ (ריעה תובוחרב

 דחא לכ ,ונימחול לש ינזיטרפה תורישה םייתסה קשנה תרזחהב

 תראתמה הדועת ולביק םיברו ,ותוריש תפוקת לע רושיא לביק

 .םייברקה םהיעצבמ תא
 ינפל הרצענ תיזחה .םינמרגה ידיב ןיידע התיה הנבוק ריעה

 .וטיגה תא לסחל .ס.ס-ה ישנא ידיב תוהש דוע התיהו הירעש

 ירחא ,וראשנ הנבוקמ םידוהיה םימחולה .תובהלב הלע וטיגה

 םיעזעוזמ ודמע םה .קיר ללחב וליאכ ,תינזיטרפה תרגסמה קוריפ

 םילבומה םהיבורקו ןשעה וטיגה ןיבל םהיניבשכ ,דוסיה דע

 .תיזח וק בצוה הינמרגל

 -לע ימ :תונוש םיכרדב הז םבצממ ץלחיהל וסינ םימחולה
 ץחמה-תוגולפל תופרטצה ידי-לע ימ ,לארשי-ץראל הלפעה ידי

 ימ ,םהינימל הלועפ-יפתשממ תורעיהו תורייעה תא ורהיטש

 ידיזלע ימו ,תיטייבוסה היצילימה תורושל הסינכ ידי-לע

 .הברעמ וכרד תא ךישמהש םודאה אבצל תוסייגתה



 תימשנ הרש

 הנבוק וטיגב םיימינפה םיסחיה

 י'תוומה תוביתי'

 יסו6ם") "תוומ תובית" םינמרגה יפב וארקנ תואטיגה
 קידצהל ידכ .םתרטמ םצע המולג רבכ הז יוניכבו ,(א56מ
 םתומד תא תיחשהל לכ-םדוק םינמרגה ושקיב םהישעמ תא

 -יאנת תריצי ידי-לע ,תואטיגה יאולכ לש תינחורהו תינפוגה
 םישוע םה יכ ,םלועל "חיכוהל" ךכבו ,םיישונא-יתלב םייח

 .םידוהיה תא םאלכב תושונאה םע דסח קר

 .יארלטיה רעונ לש לויט הכאלמה-יתבל עיגה לומתא"
 .םידבועה םידוהיב לכתסהל ,תויח-ןגל וליאכ ואב םה

 ."רודיב הז םליבשב

 .14-ה תב ןוסרזל הרמת הנמויב הבתכ ךכ

 -בר ינפוגו ינחור שבכמל תונחמהו תואטיגה וכפה ןכאו
 הדימב הניש תכרפמ הדובעמו בערמ ידימתה לבסה : המצע
 תוללעתהה וליאו ,תואטיגה יאולכ לש ינוציחה םארמ תא הבר
 הצק דע םיבצעה תא וחתמ תוומה לש תידימתה תוחכונהו

 תלוכיב םיבר לצא ולביח ףאו תושגר והקיה ,תלוכיה לובג

 .טופישהו הבישחה

 -ועפ ופתיש וינבמ םיפלאש ,יאטילה בורה-םע לש וסחי םג

 םייחה יישק לע ףיסוה דוע ,םידוהי תדמשהב םינמרגה םע הל
 םינשב ,הנבוק וטיגב םוימויה ייח ויה תאז לכב םאו .וטיגב
 -ומהה הדמשהה לש םינושארה םילגה ףולחב ,2
 ףוקזל שי :,ןילופב םילודגה תואטיגל האוושהב םילבסנ ,תינ
 : םיירקיע םימרוג ינש תוכזל הבר הדימב תאו

 ,ןילופב םייזכרמה תואטיגל האוושהב ,הנבוק וטיג (א
 הלקה תאז הדבועו ,ויסולכוא רפסמבו וחטשב ןטק וטיג היה
 .תופיגמבו בערב קבאמה לע

 יביטרטסינימדאה ףוגה אוה -- ? "טארנטסטלא"ה ירבח (ב
 ברקב םירכומ רוביצ-יליעפ ויה -- הנבוק וטיגב ןוילעה
 תורישהש ,תירסומ-תינחור המר ילעב םישנא ,אטיל תודהי
 -וגאד שארב דמע ,םהידיב הררשה םויק אלו ,םתליהק ןעמל

 ,ותודהיב האג היה ,סקלא ןנחלא רד ,הצעומה ר"וי .םהית
 -אלממ םג .ותליהק תורישב הנכסב וייח תא תעה לכ דימעהו

 תודהי לש םיירוביצה היגיהנממ ,לקנופרג בייל ד"ועה ,ומוקמ

 ותלוכי בטימכ השעו ,םיעונצו םיקפואמ םייח וטיגב יח ,אטיל
 .ללכה ןעמל

 םינמרגה יכ ,עובקל רשפא הרוחא םינש תורשע לש טבמב

 תיחשהל וחילצה אל לבא ,הנבוק תליהק תא תולכל וחילצה
 ויה לכה אל ,םנמא .םעה ינומה לש תינחורה םתומד תא
 ןכו םיבר ץליא םחל-תפלו םייחל קבאמה .םישודקו םירוהט

 ,היפוסוליפב םייטולוסבא םיגשומ םה תוכיאה יגשומש רחאמ 1
 ,ערו בוט -- םיגשומה ורהבתי ןכל ,םייסחי םה תואיצמב וליאו
 .ןילופב רקיעב ,םירחא תואטיגל האוושה ךות -- לודגו ןטק וטיג

 וגחנא וליאו ("טעטימַאק רעד") דעווה ארקנ אוה םעה ןושלב 2
 תצעומ' -- ימשרה םשל םאתהב ,הצעומ חנומב שמתשנ
 ,"םינקזה

 םילבוקמה ,ישיאו ירוביצ רסומו גהונ יכרעמ תוטסל םיבוט
 והקה וטיגב םייחה לש םיירזכאה םיאנתה .תנקותמ הרבחב
 ולגתנש ,תוגהנתה ימגפל תושיגרה תא תלטובמ-אל הדימב

 -יצהו ,וטיגה תייצרטסינימדא לש םימייוסמ םירנויצקנופ לצא
 רשפא-יא ירה הז ידעלב" יכ ,"הנבה"ב םהילא סחייתה רוב

 תירסומ ,םיקקזנל הרזע לש םייוליג ךא ."םייקתהל התע

 םצעב ,המחלמה לש םינושארה תועובשב רבכ וחוור ,תירמוחו

 לחהשכ .הנבוק ידוהי תא םלהב וכיהש ,תוינומהה תוטיחשה
 .תידדהה הרזעה הקספ אל ,הקדובאלסב וטיגה ןגראתהל

 ויה (הדובעה-תוגולפ ונכתנ ךכ) תודגירבב םידוהי םילעופ

 הרזעה דסחו .םחלה ירסוחמ םהירבחל לדה םמחלמ םיסרופ

 ידוהימ םיבר ידידלע השענ ,תישיאהו תינטנופסה ,תאזה

 ,םירז םיטילפל םג אלא ,םירכמלו םיבורקל קר אלו -- הנבוק

 ,התלועפב הלחה קרש ,הצעומהו ,הצע-ידבוא ץוחב ודמעש
 .עישוהמ הדי הרצק

 הדמע ,לבסהו הקוצמה לע לקהל היצמאמ לכ תורמל
 לש הדמשהה-יעצבימו תומיזמ חכונ םינוא-תרסח הצעומה

 יטארנטסטלא"ה ירבחל היהש בוטה ןוצרה לכ םעו .םינמרגה

 בחרה רוביצה םע ימוימויה עגמב ירה ,רשויבו קדצב גוהנל
 ןחבמב ודמע םלוכ אלש ,םיבר םירנויצקנופו םידיקפ ואב

 .ישיאהו ירוביצה רסומה

 םניאו םייחב דוע םניא הנבוק וטיגמ םיאולכה ינומה
 תונעט םג םהיפב ויה ךא .וטיגב םהייח לע רפסל םילגוסמ
 תורירמב םימעפלו רומוהב םימעפל ואטיב םתוא ,תונלבוקו

 םימי וכיראהש ,דודיח ירבדבו םינומזפב -- וטיגה רולקלופב

 תרוקיבה ירבד םלוא .רפאו רפעל וכפה םהירבחמש רחאל

 תורשמ ילעב דגנ אלא ,הצעומה ירבח דגנ אקוד ונפוה אל
 .'ג"ו 'ב תוגרדמ ,םימייוסמ

 אקודש םישיא ויה .םינוש םישנא ויה םידיקפתה ילעב ןיב
 -יהקל תורישה לע םהייח תא ונתנ ,דאמ ולעתנ וטיגה יאנתב
 םירוביג םעה ןורכזב וראשנ םהו ,וטיגה תנגה לע וא םתל
 תלבוקמ תוגהנתה תונורקעמ וטס אלש םידיקפ ויה .םיצרענ

 -ואמ םייח ויחו ,םיירזכאה וטיגה יאנתב ףא תנקותמ הרבחב
 ודמע אלש ,יפוא ישולח םישנא םג ויהו .םיעונצו םיקפ
 .תלוזה ןובשח לע םבצמ תא ביטיהל יותיפב

 הכותבו ,הרבחבש תירוביזה ןמ ,הנטק הצובק םג התיהו
 תויחל ידכ וטיגה תא ולצינש ,הליחתכלמ םיתחשומ םיסופיט
 תא תרשלמ ועתרנ אל ףאש םישנרב ויה םהיניב .החוור ייח
 %,תלוזה ןובשח לע םהייח תא ליצהל וא ,ררוצה

 -וסנ תובטהמ ונהנ הצעומה תוקלחמ לש םירנויצקנופה

 םייטייבוסה תונוטלשה ידי-לע ותריקחב םטשנרא .ח ירבד האר 3
 'מע ,'ב םיכמסמ ףסוא ,"ינומה חבט' :ךותב המחלמה רחאל
 ןויכרא ,רגרוביונ שריה רטושה לש ותודע םג האר .5
 ,א[--1/3--1320/1286 םשוידי



 .הגבוק וטיג

 וררוגתהו ,רתוי הלודג תומכבו תוכיאב ןוזמ-תונמ ןוגכ ,תומיי

 םינגומ ויה םהיתוחפשמו םה ,רקיעהו .רתוי תחוורמ הרידב

 .הדובעה-תונחמל חולישמ ,תונוש תויצקאמ
 לש םתאנק תא וררוע תורשמה ילעבל ונתינש תובטהה

 םידיקפתה ילעב תא וניכ םהו ,תויגליבירפה ירסח םעה-ינומה
 .(סלאָי םיאטבמ ויהש) "תולעי" תורירמו געל לש ץמשב

 םינחלב ורשוהש +*,וטיגב םהילע וכליה םיטעמ-אל םינומזפ
 -ורו םיידוהי םימסרופמ םייממע םירישמ םילאשומ ,םיעודי

 תובטהה ירסח וטיגה ינומה "ומקנ" הלא םירישב .םייס

 .רתוי םיבוט םימיל הווקתב ומחנתהו ,''תולעיי'ב
 םיעגפמ ישפוח היה וליא ,וטיג היה אל וטיגה ,ןכא

 -ורפה תא תונמל ןתינ הנבוק וטיגב םיצופנהמ .םייתרבח

 ,תמייוסמ תודימ-תותיחשו ,דחושה תליטנ תא ,םזינויצקט
 איהו -- המחלמה ינפל אטיל ידוהי לצא רידנ היהש גוסהמ

 .תוללוהה

 םזינויצקטורפה

 "ומה תוקלחמ לכב טעמכ ויה םזינויצקטורפ לש םיגהונ

 הדעווב וליפאו ,רוידב ,הנזהה דרשמב ,הדובעה דרשמב : הצע

 רומוהב םעפ ,ולש דודיחה תפשב ותוא הניכ םעה .תיאופרה

 -ורפהמ םינהנה תאו ,"'פ ןימאטיו" יוניכב ,תורירמב םעפו

 ."םיקי'צשנימאטיו" םשב היצקט

 ,בוט ןוצר ךותמ יכ םא ,תמייוסמ הדימב יכ ,רמול רתומ

 תוינידמ הטקנ רשאכ ,הפיאו הפיא תדימב הצעומה םג הגהנ

 הצעומה ירבח .םימייוסמ הייסולכוא-יקלחח לע הנגה לש

 ונחנא" יכו הבורק םינמרגה תלפמ יכ ,בל-םותב ונימאה

 וטיגב וחוור ,ףוסה דעו 1941-ב דוע ."םתוא הלבנ דוע

 םירופיס ורפוסו ,םינמרגה לש הבורקה םתלפמ לע תועומש

 -ומשל ונימאה םידוהיה ינומהו .תואלפנו םיסינ ינימ לכ לע

 ירבח ושקיב ךכיפל 5.םייחל הווקתה תא וסנריפש ,הלא תוע

 -טניאהו חורה-ישנא לש םהייח לע לכ-םדוק רומשל הצעומה

 וראשיי רורחשה םויבש ידכ ,רוביצה יליעפ לע ןכו ,היצנגיל

 הליהקה ייח תא םקשל םילגוסמ ויהיש םישנא הנבוקב

 .שדחמ הגיהנהלו העוצפה

 ישוקב ודמע תיעוצקמה היצנגילטניאה תובכש :דועו תאז

 תינפוג הדובעב ומכ ,םיירזכאה וטיגה יאנתב רתוי בר
 םבינגהלו םיינויח םיכרצמ גישהלו רוחסל ועדי אלו ,תכרפמ

 ליגב םישנא לש רכינ זוחא וטיגב היה ךכל ףסונ ,וטיגל

 ידידלע םהייח לע ןגהל שקיב "טארנטסטלא"הש ,שישק

 םיבר םג ויה ךכיפלו ,רתוי םילק הדובע-תומוקמב םתבצה

 (תודגירבה -- הדובעה-תוגולפ ישאר םה הלא) םירידגירבהמ
 ,התיה ונהנ הנממש תירקיעה היגליבירפהו ,םישישק םישנא

 -מוא רעד" ,ראג.י לש ורפסב םסרופ "תולעי" ירלופופה ןומזפה .4
 .ל לש ורפסבו ,(409--408 'מע) "ענוואק רעשידיי ןופ םוק

 עשוהי םוגרתב ,(289 'מע) "הנברוחב תידוהיה הנבוק" ,לקנופרג

 רזומ") "טגערפ ריא סאוו ,ענדאמ סעפע" רישה םג 'ר .יפדןט

 לש םוגרתבו רוקמב ,("ידיקפת דעווב המ ,יתוא ולאשת יכ

 .בייק 'מע ,רגרפ ,סיטיימ והילא

 הניתשלפ יכ ,םיחישמ" : 1942 רבמצדב 23-המ המישר ,הרמת 'ר 5

 :1943 יאמב 13"המ המישר ;"להוצ וטיגה .תואמצע הלביק

 לקנופרג לצא םג 'ר .דועו ,"םיישפח היהנ ונאו שדוח דוע המדניי

 ."'ותוינידמ'ו וטיגה חור" קרפב

|59 

 .םהילעופ לע חיגשהל קר אלא ,דובעל וצלאנ אל םמצע םהש
 היהש ,הדובעה דרשמב רקיעב טלב ןויוושו קדצ רסוח

 -ומת אלל טעמכ ,היפכ-תדובעב .וטיגה ייחב עבוקה דרשמה

 הלכו 16--15 םיליגב לחה ,וטיגה יבשות לכ ויה םיבייח ,הר
 יוכידה-יעצמאו םיעגפה דחא התיה איהו ,60--55 יאליגב

 .םיררוצה ידיב ליעיה
 יכ ,העדה החוור ,םירחא תואטיגב ומכ ,הנבוק וטיגב םג

 תא וטיגה ישנא בור ואלימ ךכיפל .תווממ ליצת הדובע
 -שמה תא העיקומ התיה ףא להקה-תעדו ,הדובעה תבוח

 תיארמל קר דובעל ולדתשהש ,םילעופ ויה תאז םע .םיטמת

 םירצומב ולביח ףאו ןוירפה תא רשפאה לככ וטיעמה ,ןיע

 6.םירומגה
 הסיסג קר ורשפיא םידוהיל וצקוהש ןוזמה-תונמש רחאמ

 ,ןוזמ תפסות גישהל תרעובה הייעבה התיה ,בערמ תיטיא

 עגמ תרשפאמה ,"הבוט" הדגירבל חלשיהל -- ךכל ךרדהו
 םיגהונ םידוהיה ויה ךכיפל .םתא ןיפילח-רחסו םיאטיל םע

 םע םישגנתמ ויה ןאכו ,"תוער"ה תודגירבהמ טמתשהל
 םע .תודגירבה לכ תא שייאל היה בייחש ,הדובעה דרשמ

 לע הנגהה תא הבוט ןיעב ואר הנבוק וטיגב םיבר ,תאז
 ,לכה תלחנ היה ררוצב המקנה-ןוצר :םינגרואמה םיריעצה

 וטשפ רשאכ .םתמקנ תא ומקני םיריעצה יכ ,וויק םישנאהו
 ,ינזיטרפה ןוגראהו תרתחמה תונגראתה לע תועומש וטיגב

 וטיגב .וטיגל הנכסב ךורכ היה הז יכ םא ,תחנ םיבר וור
 איהו ,תרתחמה תעוגת םע תויראדילוס תריווא הרצונ הנבוק
 ינזיטרפה ןוגראל ושיגהש הרזעב ישעמה היוטיב תא האצמ

 ז.הרטשמהמו הריכבה תודיקפהמ קלח ,הצעומה ישאר
 יפלא םוי-םוי קפסל חרכהה וטיגה לע קיעה דחוימב

 ,הלילו םוי ,תורמשמב הדובעה .הפועתה-הדשל םילעופ

 תורשפא אללו םיילטורב םישגונ תחגשהב ,רוקבו תוביטרב

 .טויסל הז םוקמ הכפה ,הבערה החפשמה ןעמל הליבח ןיכהל

 ,םלשל ותלוכיב היהש ימ .ץלחנ -- ץלחיהל היה לוכיש ימ
 ויהש ןויכ .וטיגה ןושלב "ךאלמ" ,םוקמ-אלממ ול רכש

 הלח אל ןיידע הדובעה-תבוחש םיריעצ םירענ םג וטיגב
 רקיעב ,םולשת תרומת םתוא רוכשל היה ןתינ ,םהילע

 תכלל ץלאנ ,םלשל ותורשפאב היה אלש ימ .ןוזמייכרצמב

 המלש הבכש וטיגב הרצונ ךכו .הפועתה-הדשל םוי"םוי

 םילעופה ונוכש יפכ -- "םינכסמ םיקי'צשמורדורַאא" לש
 -הדש לע הנוממה ידוהיה דיקפה .הפועתה-הדש לש םיעובקה
 -והיה םילעופה םע תוחישקבו תוסגב אוה ףא גהנ הפועתה

 .םהייח ירמ תא רתוי דוע ריבגה רבדהו ,םיד
 תדגירב הנוכמה וז ומכ ,תופסונ "תוער" תודגירב ויהו

 םיחיגשמה ויה הז הדובע-םוקמב םג .וש רויאמ-באטשה

 ,"אטעג רענוואק ןיא ןטאטשראוו עסיורג יד" ,ןוסלגס השמ 'ר | 6

 ןופ רענאזיטראפ' ,ןרעפלעג-ןילעי ;8 'בוח ,.ח .ל .פ :ךותב

 לש היתודלות" ,ןיול-ןוארב ; 43--42 'מע ,"אטעג רענוואק

 ןופ רעטעברא יד" ,םשו-די ןויכראב 'ר .106 'מע ,'תרתחמ

 1-1 /₪--1389/1340 תודעה ,"ןטאטשראוו אטעג רענוואק

 םיסחיהמ יבטוק ןפואב הנוש התיה הנבוק וטיגב תאז הריווא 71
 ,דחא דצמ הרטשמהו "טארנדוי"ה ןיב השראו וטיגב וררשש

 הריוואהמ הנוש םג התיה איה .ינש דצמ םחולה ידוהיה ןוגראהו

 קיציא דגנ וטיגה ינומה תא תיסהל סנג חילצה הב ,הנליו וטיגב
 ושרדו ולהקתה םהו ,.וא .פ .פ ינזיטרפה ןוגראה דקפמ ,גרבנטיו

 .דקפמה לַש ותרגסה תא
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 םיכמו תולאב םינייוזמ םהשכ םיכלהמ םיאטילהו םינמרגה

 םילעופ סייגל היה רשפא תאז הדגירבל םג .םילעופה תא
 תחאכ התוא םיגיצמ םיסייגמהשכ ,המרימב וא חוכב קר
 ןאכ גהנ ידוהיה רידגירבה םגש ,הדבועה .תובוטה תודגירבה
 תא הריבגה ,םידוהיה םילעופה תא הכמ היהו םישגונה דחאכ

 הדגירב לש ידוהיה רידגירבה םלוא .השובהו באכה ,תורירמה
 םירידגירבה ןיב םיסחיה ויה ללכ-ךרדב יכ ,ןפודדאצוי היה וז

 עיגה ומוקמבו ,וש רויאמה בזע רשאכ קר .םיניקת םילעופהו

 ,(תיזחב ותעיצפ ירחא םילחהל ידכ הארנכ) ריעצ אבצ-שיא

 תחאל הדגירבה הכפה התע .יוניש תילכת בצמה הנתשה

 %וטיגב תושקובמה
 םא ,הדובעה תבוחמ וטמתשהש םישנא וטיגב ויה דימת

 -ופ ורסח רשאכ .םייכונא םימעטמ םאו ,םיינורקע םימעטמ
 -צקנופה .שוניעהו סויגה תקלחמ הלועפל תסנכנ התיה םילע

 םירצוע וא ,וטיגב םיטשופ ,רעשה לא םיאב ויה הלש םירנוי

 .הרטשמה לש רהוסה-יתבב םתוא םישבוחו םיטמתשמה תא
 התיה אל וטיגה שיא לש הדובעה תבוח יולימ לע תרוקיבה
 היה וילע ,ישיא הדובע"סיטרכ היה לעופ לכל ןכש ,השק

 תא .שרדנכ ומוי תא לעופה אלימ רשאכ ,רידגירבה םתוח
 -תקלחמל םיריבעמ םירידגירבה ויה םילעופה לע םינותנה
 לעופ לכל היה םש ,הדובעה דרשמב הצעומה לש םושירה

 םלוא .ולש הדובעה-ימי תא םינמסמ ויה וב ,ישיא קית

 תא לבקל וידי"לעו "ךאלמ"ל סיטרכה תא רוסמל היה רשפא

 .הדובעה תבוח יולימ לע המיתחה
 םימי ודבע ,תוחפשמב תולפוטמה דוחיב ,וטיגב םישנה

 רטושל תוארהל השאה התיה הכירצ בוחרב הרבעב .םימייוסמ

 תבייח איה ובש םויה ןמוסמ היה וב ,הדובעה-סיטרכ תא
 .וטיגה תובוחרב עירפמ-ןיאב עונל הלכי םימיה רתיב .דובעל

 רשאכ ,תופוכת .קדצב םישנאה וספתנ דימת אל םלוא
 ,וטיגל ץוחמ לא חולישל וא הפועתה-הדשל םילעופ ורסח

 וליפאו ,תובוחרהמ -- דיל אבה לכמ םיפטוח םירטושה ויה

 תא םיריבעמ ויה .הדובעמ וטיגל תורזוחה תודגייבהמ
 םתוא םיחלשמ םשמו ,רהוסה-תיב לא הלילל םיפוטחה
 :הרמת הרענה הנמויב תבתוכ ךכו .ץוחנה םוקמל

 .1942 רבמבונב 2"

 דובעל וחלשו הדגירבהמ יתוא ודירפה .םיענ אל םוי
 רקיעה .םולכ אל ןיידע הז לבא ...הפועתה-הדשב
 םישנ 8 -- ונתוא ואלכ הפועתה-הדשמ ונבושב יכ ,אוה
 יכ ,איה הרצה .וטיגה לש רהוסה-תיבב -- עשפמ תופח

 ,םוריע שגרד לע הבוכש ,רק רדחב רק הלילב יתנל
 ילד דמע הניפב .אלמ היה אתה .תפצפצמ ינטבשכ
 .ןיע םוצעל ןתנ אל םויאה ןוחרסהו ,םיכרצה תיישעל

 גרוס ירוחאמ יל תבכוש ינא .הז הליל חכשא אל םלועל
 הגה .ער לכ ונישע אל !עודמו המל :תרהרהמו לופכ

 -צורו םיטפוש םינמרגהש קיפסמ הז ןיא !םינמז ועיגה
 ונלש הרטשמה םג ,םחור לע הלועש יפכ ,ונתוא םיח
 /. ..השפנ תוואכ תללותשמ

 .31 'סמ ,פ"עב דועת ,אטיל קית ,ג'הלב ,דימשדלוג ריאמ תודע 'ר 8
 תכתמ"תואטורג םיפסוא ויה הב ,תאזה הדגירבה ילעופמ היה דעה
 ןגהל םג גאד ,סנה ול וארקש ,שדחה דקפמה .תיזחל ןחלשל ידכ
 :ח.ל.פ ,"סעדאגירב' ,היקליס לחר :םג האר .תויצקאמ וילעופ לע
 .92--84 'מע ,9 'סמ

 אטיל תודהי

 רוסיפורפה ,הרמת לש היבא רהוסה-תיבל עיגה תרחמל
 רחאל וחלשנ תורחאה םישנה םלוא .התוא ררחשו ,ןוסרזל
 .הפועתה-הדש לא בוש רסאמה ליל

 -ורפל "הנבה"בו "תונחלס"ב רוביצה סחייתה ללכ-ךרדב
 רשאכ םלוא .םידידיו החפשמ-יבורק לע הנגהל ,םזינויצקט

 םזינויצקטורפה היה ,שממ לש םייח-תנכסב היה רבודמ
 דגנ ןגומ-יתלבה רוביצה תא םמוקמ ףאו תורירמ ררועמ
 ,תודועתה 5,000 לש הרקמב עריא ךכו .וטיגב העדה-ילעב
 ושפת וטיגה ינומה .הכאלמה-ילעבל הקולחל ןדרוי חלשש

 ולחה רשאכ ,ןכלו ,"םייח תודועת" ןה הלא יכ ,רהמ"שיח
 .וטיגה םמוקתה ,םינוש םירנויצקטורפל םקלחל הצעומה ידיקפ

 .תודועתה תא ועבתו הצעומה דרשמל וצרפ םינומה
 לש תאז תוגהנתה לע תיעמשמ"דח ןאכ קוספל השק

 ,הטיחש ינפל דמוע וטיגה יכ ,דשח םנמאש ,"'טארנטסטלא"ה
 הילוקיש יפל תודועתה תקולחב .ולצניי תודועתה ילעב יכו
 לככ .תושפנ יניד הנד ,היצקלס לש השעמ הצעומה התשע

 בר קפס ,ירוביצ לוקיש היה לוקישהו תובוט היתונווכ ויהש
 9,תוומל ימו םייחל ימ עובקל הצעומל תושר התיה םא ,אוה
 ועט יכ ,המוהמה הצרפש רחאל וניבה הצעומה ירבח ,ןכאו
 ןומההש אלא ,ןריזחהל ושקיבו תודועתה תא קלחל םתוסנב
 ג,תודועתה תא ףטחו דרשמל ץרפ ,דרמתה

 הגירל ,תוגחמל םחוליש םשל םישנאה לש תופיטחה םג

 תא הכרעש ,הצעומה לש התלועפ לע לצ וליטה ,הינוטסאלו
 .םיעסומה תומישר

 -- "םהידיב המישרו תיבל תיבמ וכלה םידוהי ינשו ינמרג"
 זאש תורמל .1943 רבוטקואב 267ב ,הנמויב הרמת תבתוכ
 הנשה תליחתב ועסוהש םישנאה יכ ,וטיגב עודי רבכ היה
 תריוואו הלהב וטיגב תאז לכב וררתשה ,םימייקו םייח
 אוצמל חילצה אלש ימ .רתתסה לוכי קרש ימו ,ןואכיד
 ,וטיגה ירטוש יכ ,המית ןיאו .תונורקל לבוהו דוצינ ,אובחמ
 זוצר-יא ךות תאז ושע ,הארוגה הדוקפה תא עצבל וחלשנש
 -יתבל ןתוא םיליבומו תומלש תוחפשמ םיספות ויה .טלוב
 :הרמת המשר ךכו .םישרוגמה וזכור םהב ,רצעמה

 יכב עקוב ונממ ,רסאמה-תיבמ קוחר אל םירג ונא"
 ."תובבל ערוק תוקונית

 םינוכנה םירשקה ילעב :היצקטורפה הלעפ ןאכ םגו
 םירמ תושגר ררוע רבדהו .םירחא ודוצינ םמוקמב ךא ,וררחוש
 11.הצעומה דגנ רוביצהמ קלח לצא

 דחושה

 אוה דחושה "'פ ןימאטיו" ןיאב יכ ,היה תומסרופמה ןמ
 אלא ,הצעומה ירבח הלילח ךכב ומשאוה אל .תותלד חתופה
 לבקמ ימ ועדי וטיגה ידוהי .םירטושו םימייוסמ םירנויצקנופ
 לש םירקמ ויה םילודגה הכאלמה-יתבב םג ."רבאח"ה תא
 היה אוהו םיאתמה דיקפה וא ןמּואה לא םינופ ויה .דחוש
 סיטרכב דייוציו הכאלמה"יתבב לבקתי הנופהש ,לדתשמ

 יללכה ישונאה טפשמה יפלו תידוהיה הכלהה יפל תאז היגוס לע
 ."תואטיגב הכלהה תויעב" ,הבדנ האר

 -רוחב תידוהיה הנבוק" ורפסב ומצעב לקנופרג בייל הדומ ךכב .0
 .18--17 'מע ,"וכב אל תונחמב" םג 'ר ."הנב

 ,[--1 /2--2410/2481 ,םשו"די ,ןייטשדלוג .א רד לש ותודע 'ר .1
 .1943 רבוטקואב 19--17-המ הנמויב הרמת לש היתומישר ןכו



 הנבוק וסטיג

 -ומה םישנאל ףסונ ,םילודגה הכאלמה-יתבל ועיגה ךכ .םיאתמ
 -תומוקמב דובעל ולכיש הלאכ םג ,תירוביצ הניחבמ םינג

 ךכב ואר אל רבכ ,ללכ-ךרדב ,וטיגה ישנא ךא .םירחא הדובע

 םייח ליצהל חרכהה יכ ,יוניגל היוארה ,ןפוד-תאצוי העפות
 םידלוס ויה יאדו המחלמה ינפלש ,הז גהונ םג םהיניעב ץרית
 15,ונממ

 תעב הקודב הפורת םינומלשה וכפה וטיגה רעש דיל םג

 ףאו ןיע םימילעמ םידוהיה רעשה-ירטוש זיה ללכ-ךרדב .הרצ
 םיתעל םלוא .םהיתוליבח תסנכהב םילעופל עייסל םילדתשמ

 -ידקפמ ועיפוה יכ ,הרומח הסינכה דיל תרוקיבה התיה תובורק

 ויה אל ןיידעש ,םישדח םינמרג .ד.ס ישנא וא םיאטיל הרטשמ
 ולצא ואצמנש ,"רשכ-אלה" שיאה היה יופצ זאו ,םידחושמ
 .רומח שנועל םג אלא ,ורצוא לכ תמרחהל קר אל ,ןוזמ-יכרצמ

 דיל ידוהיה רטושה תרזעל הנופ "ףרט"ה היה הלאכ םירקמב

 ,רבכ קדבנ וליאכ ,תירשפאה תוריהמב ותוא "ריבעי"ש רעשה
 ויה םיבייח הזכ "תוריש" תרומת .ררוצה ידיב לופי אלו
 1:.םלשל

 -יפצה לשב .רוידה תקלחמב םג וליעוה דחושו היצקטורפ

 ,"םיטאוורזר"ה 16-ב שיא 3,500-כ ונכוש תורידב הברה תופ
 םהבש ,רבעשל שרדמ-יתבו רפס-יתב ,עונלוק-יתב יניינב הלא

 .אושנ אלל ,םישנא ייחל םירודיס לכ םירסחה ,רוידה יאנת ויה

 ,רתוי םידימאה םיגוחהמ ,תוחפשמ וטיגב ויה ןמז ותואב ךא
 ,יטארנטסטלא"ה תבצקה אלל תוריד םמצעל גישהל וחילצהש

 ויח םהו ,םיאטילה תורידה-ילעב םע תומדקומ תוקסע ידי-לע

 סינכהל םידוהיה םירטושה םיתעל וצלאנ ךכיפל .תיסחי החוורב

 וררוגתה ןיידע תאז תורמל םלוא .הלאכ תורידל םירייד חוכב

 הסכימה) רויד לע תולבגההמ קמחתהל וחילצהש ,םישנא וטיגב
 םינושה םיריכבה םידיקפה לע" ןכש ,(שפנל ר"ימ 2.4 התיה
 םלועמ ולח אל םהיברוקמ לעו וטיגה תייצרטסינימדא לש
 :+.'הייחמ חטש לש תורומח תולבגה ןתוא

 -מסבש ,תואירבה-תדעו ףא הייקנ התיה אל הלא םיעגפמ

 ,טושפה שיאל .הדובעמ רורחש תודועת איצוהל היה התוכ
 ,הדובעמ רורחש םוי גישהל הברהב היה השק ,םירשקה רסח

 .תיעוצקמה היצנגילטניאהו םיינגרובה תודמעמהמ םדאל רשאמ

 תוללוהה

 ייח תשודקבו הלש תוינאטירופב העודי התיה אטיל תודהי
 לש תידימתה תוחכונה לשב ,וטיגה יאנתב םלוא .החפשמה
 ויהו םירוצעמה וררחתשנ ,תרחמה םוי יבגל תואדו-יאו תוומה
 .םהירציל רורד וארקש םישנא

 ,יסעקינמאצ יד" םינוכמה) תונוטיסב םיחירבמ וטיגב ויה
 םהו ,בר ןוממ ורבצש ,(וטיגה תורדגל לעמ רחסה ללגב
 ."תומנ רחמ יכ ,התשו לוכא" המסיסל םאתהב תויחל ושקיב
 ןהבש ,תופיו תוריעצ םישנ תרבחב תולוליה םיכרוע ויה

 הדיא לש התודע ; הנבוק וטיג יאצוי לש תיביטקלוקה תודעה .2

 .33 'סמ ,פ"עב דועת קית ,ג"הלב ןויכרא ,גרבדירפדדמלמ

 "הדובעה ןמ ונבושב" ירלופופה רישב ונא םיאצומ בצמה רואית .3

 ידוהיה רישה ןחל יפל רשומ היהש ,("לרעיוט אטעג םייב")
 'מע ,ראג 'ר .י"לרעייפ א טנערב קאשטעפירפ ןפיוא" יממעה
 .284 'מע ,לקנופרג ןכו ,6

 .363 'מע ,ראג .4
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 תייצרטסינימדאמ םיריכב םידיקפו םירטוש המכ םג ופתתשה
 .וטיגה

 ושקיב רשא ,וטיגב תודדוב םישנ ףדוע לש בצמה ךכל עייס
 וטיגב הדדוב השא ייח ןכש ,וליצב תוסחלו וילא דמציהל רבג

 םה .וטיגב םיעודי ויה םירבדה .המכו המכ יפ םישק ויה
 : םהילע וזרח ףא וטיגה ינזרחו ,תרוקיב וררוע

 ,הלכ שי 'הלעי' לכל"
 "'םייתש וליפא רטושלו

 15,הלכ א טַָאה הלעי רעדעי")
 ('ייווצ טָאה ייצילָאפ ַא ןוא

 ,םימייוסמ םיגוחל ןפקיהב תומצמוצמ ויה תועפותהש רחאמ
 .ןהירחא ןגיר רוביצה יכ םא ,וטיגה ייחב דקומל וכפה אל ןה

 הניבל וניבש םיסחיב םירוצעממ תוררחתשה לש תועפות
 6.ןגרואמה יתעונתה רעונה תורושב ףא ונמתסנ

 תרוקיבה תא וררועש ,וטיגה ייחב רחא גוסמ תועפות ויהו
 -ובמה תולועפה ןיב .םירקבמה וקדצ דימת אלו ,"ךמע" לש

 תרטשמ דילש תרומזתה הכרעש ,םיטרצנוקה םג ויה תורק
 -ילה הרפואה תרומזתמ םינלוס ונמנ הינגנ םע רשא ,וטיגה
 יבהואל גח ויה תיסאלקה הקיסומה יברע .תימואלה תיאט
 םלוא .לועב האישנה לע ולקהו לארומה תא ורפיש ,הניגנ

 -תיבב םיטרצנוק םיכרוע" יכ לע ומערתהש ,םישנא םג ויה
 : םינזרחה וזרח ךכ-לעו ."תורבקה

 ,ןוגיה ברשכ טרצנוקל קוקז ימ"
 ? ןומהה תביקב בערה ףצפצמו
 ,ןיסירג תחלצב םודייצת בטומ

 גז| ןיסחוי ינב ללוהתהל ולדח

 סיורג זיא רעיורט רעד ןעוו ןטרעצנַאק יד ףראד רעוו"')
 ? זיוה ןעמערַא םעד ןיא רעגנוה רעד טעשטשיפ'ס ןוא
 רעלעט א 'קינשוי' טימ רעסעב ייז טגרַאזראפ
 .("רעלעב עש'הלעי יד ןעווארפ ףיוא טרעה ןוא

* 

 תוחירו ולשמ םילילצ ,ולשמ תוארמ הנבוק וטיגל ול ויה
 .םיינייפוא

 םירבג ,םילעופה יפלא ויה ,רחשה ץנה ינפל ,רקוב-רקוב
 םרזב םירהונו וטיגה תואטמיסל םיכפשנ ,םידלי ףאו םישנו

 -ירעש לא ןכו ,םינטקהו םילודגה ,הכאלמה-יתבל ךלוהו רבוג

 םירידגירבה וצצורתה םש :הבר הלומהה התיה םש .האיציה
 ישנא תא ורפסו ודקפ םירטושה ,םירוטב רדס טילשהל םתוסנב
 תא הכתח םעפ ידמו ,םנורג רוחנ דע םר לוקב תודגירבה
 הללק הטלפנ ,רעשב ברואה ררוצה לש ובלגמ תפילצ ריוואה
 םדנ הלק העש רובעכו ...הזמ -- רבש תקעזו הזמ תרעוכמ

 תא ררוואמ אוה יכ ,המדנו .ויבשוימ ןקורתנ וליאכ וטיגה .לכה

 ,םיברעבו ...םיסוחדה םיתבה לש העיזה תוחירמ ויתובוחר
 .תואטמיסל הלומהה הכפשנ בוש ,םמוי עגימ םילעופה בושב

 דיל םילתפתמה םירותה תוארמ ובברעתה םהב ,םימי ויהו
 םהיתוחנאו םיקונחה םהיתולוקב הצעומה לש הקפסאה ינסחמ

 .אושנ שיא לש ושגליפל וא ותבוהאל הנווכה -- הלכ .5

 לע המימתה הרענה תננוקמ הב ,1943 יאמב 25 םוימ ,הרמת 'ר .6

 ןוגרא לש זכרמ היה םש ,(> קולבב וזכרמש "רעונה תורקפה"

 .255--2544 'מע ,לקנופרג םג 'ר .םירחא םינוגרא לשו .צ .ב .א

 גאז" רישב תצקמב הנוש חסונ :רגרפ ,"ס'הלעי" רישהמ זורח 7

 .28) 'מע ,לקנופרג ,"לדיידאטעג ,וד רימ
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 תרעק תא קלחמה ,ירוביצה חבטמה דיל םידמועה לש
 תוחירב בברעתה הז לכו .םיקקזנל ,ינועה קרמ אוה ,"קינשוי''ה
 -תגנמ ,ביקרהל ולחהש םידופתה יקשמו סוסה רשבמ םילועה
 15/'ןאואק תוומה תבית" יבשויל תקלוחמה ןוזמה

 .םהלשמ בצק םג וטיגב םייחל היהו
 : הנינרמ הרושב וטיגה תכשח תא קרבכ הכתח םעפ ידמ

 וקיזחה ,םידוהי .תברקתמ תיזחה ...דיל ופגינ םינמרגה"

 תועוקשה ,תומומעה םייניעהו "לאגינ טעמ דוע יכ ,דמעמ
 .הווקת לש קיזב תוקלדנ ,ןהירוחב קומע

 הרצענ ינולפ בוחרב :תרחא העידי הנהו םוי ףלח אלו
 תא רצוע וטיגהו ...!?המ םשל עדוי ימ .תויאשמ תרייש
 .ותמישנ

 +% ו

 ריי'ד הצעומה ר"'ויל בר דובכבו ןומאב וסחייתה וטיגה"יאולכ

 ןכ-ומכ .ללכה ןעמל וייח תא ןכיס םעפ אלש ,סקלא ןנחלא
 ד"ועה ומוקמ-אלממ לש ישיאהו ירוביצה ורשוי תא וכירעה |

 ,1944 סראמב הרטשמה ישנא רצעמ רחאלש ,לקנופרג בייל
 אלא ,םתא דחי ררחוש אל אוה .הצעומה ירבח רתי םע רסאנ

 םיימינפה םיניינעל יארחא היהש רחאמ .תושק הנועו רקחנ
 םייוניעב םינמרגה ושקיב ,הרטשמל םג םללכבו וטיגה לש

 תאו םינזיטרפה יניינעב םיקסועה תומש תא ויפמ איצוהל
 .קתש לקנופרג .םיאובחמה -- "תונילאמ"'ה םוקמ

 הצעומה ישאר יכ לע ,וטיגה ישנא יפב התיה הנעט םלוא
 -שממ ורטיפ אל יכ לע ,םיתחשומה םיטנמלאה תא ונסיר אל
 םתוגהנתהב םיעודי ויהש ,םירטושהו םירנויצקנופה תא םהיתור
 .םידוהיה םילעופהמ םיטחוס םהש תוטיחסבו תילאטורבה

 לש ויתוחוכב אל ,ותושעל םחוכב רבדה היה אלש הארנכ
 ויה וטיגב יתימאה טילשה יכ ,לקנופרג .ל לש אלו סקלא ר''ד
 ,ןכאו .וטיגה תתחשהב םיניינועמ אקווד ויה םהו ,םינמרגה
 הלודגל ולע ףא וטיגה לע רתויב םיאונשה םישנאהמ םיינש
 תוריש" ידקפמל ,תידוהיה הרטשמה לוסיח רחאל ,ונמתנו
 המכ םג ותריש םדוקיפב .1944 ביבאב םקוהש ,"רדסה

 -סהו 9-ה טרופב הריקחב ורבשנש הלאמ ,רבעשל םירטושהמ
 גםידוהי לש םיאובחמ וריג

 1% סת26ת(78410ת5- הנכתנש זוכירדהנחמל וטיגה ךפה 1943 ףוסב .8

 13807 .3ונ6ת

 -רהבו םילמב עוגפל הברהש ,םטשנרא םוחנת רטושה הלא ויה 9

 םטשנרא לש ותוכזל .רצפיל .בו ,םידוהיה םילעופב די-תמ

 תחרבהב וטיגב התשעש ,(קירסמ רפכ) ילאמש הכלמ הדיעמ

 וטיגל הסינכה אוה יכ תרפסמה ,םירצונ לצא םתרתסהו םידלי

 תודעה ,ג"הלב ןויכרא :הייח תא ךכב ליצהו רצועה תועשב

 .32 'סמ תיביטקלוקה

 אטיל תודהי

 האוושהב הבוטל הנבוק וטיג טלב ,םירומאה םימגפה תורמל
 ועווג אל ,הברה הקוצמה תורמל .ןילופב םילודגה תואטיגל
 םישנא םש וארנ אלו בער-יזמ םדא"ינב הנבוק וטיג תובוחרב
 ןיבמ ץיצמ קמוצמה םפוג רועש ,תובחס"ייולב םישובל
 -יחופנו םיאופק םידלי ויתובוחרב ובבותסה אל ןכ .םיערקה
 .ןפכ

 תיראש שארב ודמע רורחשה רחאלש ,הביסה תאו ילואו
 אטיל ינב אקווד ,הינמרגב ינקירמאה שוביכה רוזיאב ,הטילפה
 ? הנבוק וטיג ילוצינמ ,הנטקה

 תרחבנ היפרגוילביב

 טופדב

 תורעהב .ב"כשת ,םשודדי ,תרתחמ לש היתודלות ,.ד ןיול ,.צ ןוארב
 .ןיול-ןוארב -- ןייוצי

 ןכרוד ןבעגעגסיורא ,ענווָאק רעשידיי רעד ןופ םוקמוא ,ףסוי ראג
 ןיא ענָאז רענאקירעמא רעד ןיא ןדיי עשיווטיל ןופ דנאבראפ
 .דומעה רפסמו ראג -- ןייוצי .1948 ןעכנימ ,דנאלשטייד

 -- ןייוצי .ט"ישת ,םילשורי ,הנברוחב תידוהיה הנבוק ,.ל לקנופרג
 .לקנופרג

 ,זיגא ,אטעג רעסאנואק ןופ רענאזיטראפ ,.ד ןרעפלעג ,.מ ןילעי
 .ןרעפלעג-ןילעי ןייוצי .1948 ,עווקסָאמ ,"סעמע רעד"

 .וילשת ,ג"הלב 'צוה ,הרמת לש החנמוי ,הרמת ,יקסבוטסור"ןוסרזל
 .הרמת -- ןייוצי

 ,האושה תפוקת רקחל םיפד ,תואטיגב הכלהה תויעב ,ףסוי הבדנ
 ,ביבא-לת ,תואטיגה ימחול תיבו הפיח תטיסרבינואל ףתושמה ןוכמה
 .44 'מע ,'א ףסאמ ,ט"לשת

 השמ אובמ םידקהו ףסא ,תונחמו תואטיג יריש ,יתארק רצימה ןמ
 .רגרפ -- ןייוצי .ו"טשת ,םילשורי ,רגרפ

 ,תירוטסיהה הדעווה 'צוה ,ןלפק לארשי תכירעב ,"ןברוח ןטצעל ןופ"
 רפסמו .ח .ל .פ -- ןייוצי תורעהב .1948--1947 ,9--7 .בוח ,ןכנימ
 .תרבוחה

 .1952 הפיח ,ןגעקטנא לרוג םעד ,ר"'ד ,ןורהא ץרפ
 -- ןייוצי .1960 ,הדסמ ,אפור לש תומישר ,וכב אל תונחמב --
 .דומעהו רפסה םש

 ינויכרא רמוח

 -ומיסש ,םשו-די ןויכראב ,ןכנימב תירוטסיהה הדעווה רצואמ תויודע
 ./[--1/8₪ אוה יללכה םנ

 ,תואטיגה ימחול תיבב ומשרנו ובגנש ,הנבוק וטיג ילוצינ לש תויודע
 .ג"הלב - הז ןויכרא ןייוצי תורעהב ; פ"עב דועת ,אטיל -- לכימה



 *09484-ו98ו) ילוואש וטיג תורוק

 ןומימל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה די-לעש וננמז תודהיל ןוכמה תועצמאב הגאדש ,ילוואש יאצוי תצובק תמזוי *
 .הטיסרבינואה ךמסומ ראותה תלבקל "ילוואש וטיג תורוק" תדובעב סקיציא המיס 'בגל הידנפיטס





 המחלמה

 תודוקנה תחא התיה אטיל ברעמ"ןופצבש ילוואש ריעה

 .םיבר םייטייבוס תוסייג ונח ריעב .תובושחה תויגטארטסאה

 .הפועת-הדשו םירוציב ,םייאבצ םינבמ הינב יבלשב הב ויה ןכ

 וליג אל ,אטיל ךותב םיסיסבב וזפורש ,תויטייבוסה תודיחיה
 ךרד ורבע םיגוסנה ןהילייחו ,תודגנתה-חור המחלמה ץורפב

 המק ריעבו תיחרזאה היסולכואל תוארוה לכ ונתינ אל .ריעה

 םוקמ ועיצהש ויהו תוריהמב ונופ אבצה ישנא תוחפשמ .הלהב
 תמוצב תנכוש ילוואש יכ ףא .םידוהיה םהירכממ םידחאל םג

 ןונגנמה ישנא דבלמ ירה ,אבצה חוקיפב ויהש לזרבה"תוליסמ

 לע תולעל דבלב םיטעמ םידוהי וחילצה ריכבה יטייבוסה
 וקתונו ריוואה ןמ תושק וצצפוה ףא לזרבה-תוליסמ .תובכרה

 .ינמרגה אבצה ידיזלע
 םיאטילה וטנ אל םיטסינומוק םיליעפ תורשע המכ דבלמ

 ילוואשב ראשנ ימוקמה ןוטלשה ישנא ןיבמ .ריעה תא שוטנל

 ןיצקה לש ותמיתחב וצ ריעב םסרופ 24.6.41דב :.ןירג דקפמה
 םהה םימיב .תומוהמ יררועמ לע םישנועב םייאש ?,בורוגי

 ושרד רשא ,םיקיתו םיטסינומוק ,ץיו גוזה לש םלרוג עדונ
 הנכס הילע המייא םתעדלש ,תידוהיה היסולכואל םג תובכר

 הלהב תמירגב ץיו גוזה ינב ומשאוה וז םתשירד לע .תידיימ
 5,ד.וו.ק.נה יפתרמב םהייחב ומלישו

 תוינוכמב םידוהיה ןמ םיבר וטלמנ םימדקתמה םינמרגה דחפמ

 ןוויכל וחרב ,לבסדחוכ ילעב ,םיריעצה .תולגעב ףאו תויטרפ

 לובגל םעיגהב .היבטלו אטיל ,מ"הירב ןיב רבעשל לובגה

 םיבר .םיטילפה ינומה ינפב והומסח םיטייבוסה יכ ,תעדל וחכונ

 בונגל וחילצה םידדוב .תורחא םירעלו ילוואשל בושל וצלאנ
 וחילצה ילוואש לש תידוהיה היסולכואה ללכמ .לובגה תא
 +.דבלב שיא 1000"כ טלמיהל

 םהיבורק לצא םירפכבו תורייעב רתתסהל וסינ םיבר םידוהי

 הבזכא .תוצצפהה ןמ לצניהל הווקתב ,םיאטיל םירכמ לצא וא
 םימורגופ וכרעש ,םיאטיל םיערופ דצמ םהל התפיצ השק

 םיזוזבה םהיתבל בושל םידדוב וחילצה בר ישוקב .םידוהיב
 תוכומסה תורייעב וחצרנ ילוואש ינבמ שיא 500-כ .ילוואשב
 .ריעל

 ראשיהל ורחב םה .ריעב וראשנ ילוואש ידוהי בור םלוא

 ילוואשל ועיגה ףא םינושארה המחלמה-ימיב .הנכס תעשב וידחי

 הכומסה גירוואט ריעה ןמ דוחיבו הביבסה-ירעמ םידוהי םיטילפ
 .ינמרגה לובגל

 ולחה דימ .ריעל םינמרגה וסנכג 1941 ינויב 26-ה לילב

 םירבג ורצענ הליחת .םדמ בוקע םידוהי-דיצב םיאטילה
 םידוהיה לע .תובוחרה יוקינב םויה תועשב וקסעוהו םידוהי
 .בוהצ יאלט דונעל םהילע ודקפו הכרדמב ךלהל רסאנ

 ,רוביצ ינקסע לש םעפה ,םיפסונ םירצעמ וכרענ ינויב 27דב
 תיבמ ורבע םינבל םיטרס ידנוע םיאטיל .םיטסינומוקו םינבר
 ג"הרה ,ילוואש לש הבר ויה םירוצעה ןיב .תומישר יפ לע תיבל
 קיזייא ברהו יקסבומוחנ קחצי-םהרבא ברה ,טשקאב הירא 'ר

 ,ףסוי ויחאו קינדור יכדרמ תירבעה היסנמיגה להנמ ,ץיבוניבר

 5.םירחא םיברו ,בוש .מ ,ןיטייח .ל

 םהיאלוכשכ ,תכרפמ הדובעב וקסעוה םירוצעה םידוהיה
 םינותג ויהו רהוסהייתבב וקזחוה םינברה .םהב םיללעתמ

 והער ןקז תא שיא טורמל וצלוא רתיה ןיב .םייוניעו תולפשהל

 .שדוק יללחמ םימואנ תאשלו

 גרוהל-תואצוה ועצוב וב 29-ה ןיבל ינויב 28 ןיבש הלילב

 ,םירגובמ םישנא ואצוה הכרענש היצקלסב .ילוואשב תונושאר

 תורוב לא ולבוהו ,"יטנגילטניא הארמ" ילעב ,םייפקשמ יביכרמ

 וחילצה םידדוב קר .ילוואשמ מ"ק 15דכ ,יא'זוק רעיב םירופח

 םוריגסהו םיאטילה וספת הלא תא םג םלוא ,תורובהמ טלמיהל

 תינייפוא .םירבג לש םירסאמ וכשמנ 1.7.41-בו תרחמל .םינמרגל

 ותחפשממ הדירפה יעגר תא ראתמה ,יקסנליש בד לש ותודע

 תשרפ הלחה וב אוהה עגרה תא רוכזא דימת" :ורצעמ םע

 יתיאר ..אמאל יתשחל ,ילארשי-ץראב תוארתהל' ...תועווזה
 ונאבוה ...םייחב ראשינ םאב השיגפה-םוקמ תא עובקל הבוח

 םהינפשכ ...םידוהי תורשע ודמע רבכ םש ,ריעל ץוחמש שרגמל

 רקובה רוא דע ונקזחוה ךכ ...תומרומ םהידיו ריקה לא תונפומ

 תתפב .ילוואש לש םודאה רהוסה-תיב לא חוכב ונלטלוט זאו

 ,םילייח לש תוכורא תורוש יתש ןיב ונתוא וריבעה רהוסה-תיב
 6."והבורב ונב טבוח םהמ דחא לכשכ

 .םוקמ ספא דע םיאלמ ויה ילוואש לש רהוסה-יתב ינש

 ושענ הלילב וליאו ,הדובעל םידוהיה םירוצעה ולבוה םויב

 רצחב ורונ ףא םידחא .יאיבובו יא'זוק דיל תורעיב םיטפש םהב

 םתואמ ילוואש לש רהוסה-תיבמ םולצת יוצמ .רהוסה-תיב

 ז.חצרה ינפל םידוהי תצובק :םימי

 םוקמ תבריקב ורגש םיאטיל ורפיס ,גרוהל-תואצוהה רחאל

 ירופיסל ונימאה דבלב םיטעמ םלוא ,תורעיב ללוחתמה לע

 םש ,תורייעהמ םילוצינ ילוואשל עיגהל ולחהשכ ,העווזה

 םיבר ונימאה אל ,תויצקלס אלל תידוהיה היסולכואה הלסוח
 .הקוצמה תמחמ הפרטנ םתעדש םישנא םהב וארו םהירופיסל

 1000-כ ילוואשב וחצרנ המחלמה לש םינושארה םייעובשב

 ידיב ועצוב גרוהל-תואצוההו תויוללעתהה ,םירצעמה .םידוהי

 ("אגּואסיוואס") "תימצע הנגה" תוגולפ תכרדהב םיאטיל
 .הרטשמו

 תואבצה תסינכ ןמזב" :רמאנ 4 עצבמה-תבצוע לש ח"ודב

 תוערפ םידוהיל םיאטילה תאנש הדילוה אטיל םוחתל םיינמרגה

 -תורישו ןוחטבה-תרטשמ תרזעב וכרענש תוערפב .תויביטקפא

 ולסיח ,תינמרגה השילפה רחאל םינושארה םישדחב ,ןוחטבה

 םירעב םידוהי 12,000-כו הנבוקב םידוהי 3900 םיאטילה

 ,םישנא 8--1 תונב תודחוימ תוצובק ומקוה ךכ םשל .תונטקה
 וקרס ןה ןכמ רחאלו ,רהוסה-יתבל םידוהיה ונפוה ןעויסבש

 9."אטיל לש החטשב רוזיא רחא רוזיא תויתטישב

 ודמע ןשארבש ,ם%--3-ו 5%--2 תוצובקה ולעפ ילוואשב

 1ןאמאהו רגי
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 םירוצעה רפסמ עיגה 1941 ילוי תיצחמ דעו ינוי ףוסב לחה

 -וחפשמ תונלדתשל תודוה .לצניהל וחילצה םיבר .שיא 1000-ל

 הכאלמ-ילעב וררחוש ,םיריכב םיינמרג םידיקפ לצא םהית
 ירוצע ויה םילוצינה ןיב .תלעות םהמ קיפהל ולכי תונוטלשהש

 ררחוש ךכ .םירחא םיחמומו לקנרפ לש תורועל תשורחה-תיב

 .תפסכה תוחתפמ ויה ותושרבש ,קנבה להנמ רבעשל ,ץכ ,א

 הלא םלוא ,םירצעמבו דוצמב ופתתשה אל םמצע םינמרגה

 לש םתוסח תא ולצינ רפסמ םידוהי .םהיתוארוה יפל ושענ

 -יכמסמ גישהל וחילצה םירחא .םהיתבב ונכתשהש םינמרגה
 םיאטילה ךא ,"טכאמרוו"ל םיצוחנה םיחמומכ ,םיינמרג תוסח

 .םהב ובשחתה דימת אל
 ןידה-ךרוע תא ינמרגה שוביכה אבצ גיצנ הנימ 10.7.41-ב

 היריעה-שאר לש םייונימ רחאל .היריעה-שארל סוי'ציוואיקניל
 שוריגל תינכתה שומימב םיאטילה ולחה ,ימוקמה להנימהו

 .ריעהמ םידוהיה
 וננכת ,אטיל ברעמ-ןופצב רתויב הלודגה ריעה ,ילוואשב

 םזכרלו ריעהמ םידוהיה לכ תא שרגל םייאטילה תונוטלשה
 ,"הניווט" יאטילה ןותעה הלעה הז ןויער .רגא'ז -- הנטק ריעב
 לש םתפיאש .ילוואשמ םידוהיה לש ידיימ שוריג שרדש

 .(םידוהימ היקנ) "ןייר-ןדוי"ל ילוואש תא ךופהל התיה םיאטילה
 .םיבר םידהוא הל האצמ "הניווט" ןותעה לחה הב הלומעתה

 רטפיהל םיאטילה תפיאש םע דחא הנקב התלע רגא'ז-תינכת
 -והי רוביצ-ינקסע .םינמרגה תדהאב תוכזלו םידוהיה זמ
 ענכשל וחילצה ,ןוטרק לרבו ץיבוביל לדנמ דוחיבו ,םיד

 ,תינכתה לוטיבב ךומתל םיאטילה "םילארביל"ה ןמ םידחא
 ורבסש םהיניב ויה יכ ןכתיי .הב וכמת םיאטילה בור יכ ףא
 םיכסה ףא סיפאל רמוכה .םידוהיל העורג הכ הנניא רגא'ז יכ

 'וזמ" םש לבא" ,םידוהיה ןעמל לדתשהלו הנבוקל עוסנל
 תבוטל ברעתהל טעמישו וניינעמ רבדה ןיאש ,תורורב ול
 ג 'םידוהיה

 שוריג ןינעב םייבקע ויה אל םייאטילה תונוטלשה םלוא
 םיכירצ ויה 1941 ילויב 23-ה ןמ וצ יפל .רגא'זל ילוואש ידוהי

 תורייעהמ םידוהיה לכ" : תואטיגב זכרתהל זוחמה ידוהי לכ

 ודעיש תומוקמל טסוגואב 15-ה דעו ילויב 257מ רובעל םיכירצ
 22-ב ,שדוח רחאל ."תויריעה ישארו תוזוחמה ישאר םהל
 לכ תא זכרל ,הקיירונ .י ,ילוואש זוחמ שאר הוויצ ,טסוגואב

 םסרפתה םויב וב +*.רגא'ז ריעב "םידוהידיצח"ה תאו םידוהיה
 ידוהי תרבעה רבדב םיינמרגה תונוטלשה םעטמ וצ ריעב
 יפל םידוהיה לכ לש םמושירו םיבורקה םימיב רגא'זל ילוואש

 רדגל םינמרגה וויצ תאז םע .םעוצקמו יתחפשמה םבצמ ,םליג

 .ריעה ידוהיל וטיגל דעונש ,ילוואשב "זאקוואק' עבור תא

 תוליעפב םידוהי רוביצ-ינקסע וחתפ טסוגוא--ילוי ישדחב
 השבגתה וז הפוקתב .רגא'זל שוריגה לש הריזגה עור לוטיבל

 תובדנתהב םמצע לע ולטנ רשא םישנא הללכש ,תידוהי הגהנה

 וטיג תמקהב וזכרתה םהיצמאמ .םתדע ינב ייחל תוירחאה תא
 .המצע ילוואשב

 -ונב 23-ל ינויב 27 ןיבש הפוקתב ונלבס םוכיס" ורמאמב
 ,א איבמ ,(סקנפ :ןלהל) ייילוואש סקנפי'ב אבוהש ,"1941 רבמב
 תצרמנה תודגנתההש ךכ לע תועיבצמה תודבוע ימלשורי

 םמצע לע לבקל וטנש ויה .תידיימ התיה אל רגא'ז-תינכתל
 "הרזע" תרבח לש רבעשל ריכזמה היה הלאמ דחא .ןידה תא

 -סה רשא ,יקסנייצודיו .ח ,(תידוהיה הליחהקה םוקמב המקוהש)

 אטיל תודהי

 לש ותעצה יפל ,םוקמב תינכתה ןמ םשרתהלו רגא'זל עוסנל םיכ

 ושרדנ .ילוואשב םידוהיה יניינעל יארחא היהש ,סוקנאטס ןרס

 םינקפסה תא ענכשל ידכ רוביצדינקסע לש תויוצעייתה המב

 רחא" :ימלשורי ךכ לע רפסמ .ןוסא-תרה איה רגא'ז-תינכתש

 םירחבנ םידוהי םישיא לש תודחא תובישי וכרענ הלאה םירבדה

 רב-השנמ ד"ועה ,הפלוו דירפגיז חקורה ,ץג דוד ד"ועה םהבו

 .םירחאו ןיטשרוב .מ ר"ד ,ןוטרק .ב ,ץיבוביל .מ ,ץיבומרבא
 לבא .רגא'ז-תינכתל םיכסהל אלש טלחוה הלא תויוצעייתהב

 םע םירשקה תא קתנל אלש גואדל וטילחה תאז םע דחי
 םע םירשק רושקל תחא הנועבו תעבו ,םייאטילה םיטילשה

 15/7לנמרגה אבצה תונוטלש
 דחוימ ןינע םימי םתואב היה אל םיינמרגה תונוטלשל

 תויעבב ךורכ היה רבעמה .תרחא ריעל םידוהיה לכ תרבעהב
 תאז דבלמ .אבצל ושרדנ הרובחתה-יעצמא וליאו ,הרובחת
 .םיינויח םינקתימב הדובע-חוככ םידוהיה תא לצנל היה ןתינ
 הבב תורבגה ,ןיטשרוב .מ ר"ד תא הללכש ,םידוהיה תחלשמ
 תלעותה רסוחב םינמרגה תא הענכיש ,םירחאו ץיבודיודו ץנול
 .תרחא ריעל םידוהיה תרבעהבש

 םינמרגה ודמע ,ילוואשב םתוחכונל םינושארה תועובשב רבכ
 קתושש ,לקנרפ לש תורועל תשורחה-תיב לש ותובישח לע
 להנימ-ישנא .שדחמ וליעפהל םיניינועמ ויהו ,ןיטולחל טעמכ
 ,םתדובעל ורזחוה םיחמומ םילעופו םיינכט םידבוע ,םידוהי
 םינמרגה לע ועיפשה םה ףא .רסאממ וררחוש ףא םהמ םידחאו
 דבוע ,ץכ לאומש תא ןייצל שי םהיניב .רגא'ז-תינכת תא לטבל
 עייס וירשק תרזעבש ,תורועל תשורחה-תיב ינסחמב ריכב
 | .ריעה ידוהיל

 םייאטילה תונוטלשה ומיכסה תויולדתשהה לכמ האצותכ
 םיחמומ 400 ילוואשב ריאשהלו תינכתה תא תיקלח לטבל
 ,וטיגב זכרל וננכת הלא תא .םהיתוחפשמ ינב םע םיינויח
 םיפסונ םיצמאמ קר .רגא'זל ריבעהל ורמא רתיה תא וליאו
 לוטיבל ועייס ינמרגה "טנאדנמוקדלפ"ה לצא הגהנהה לש
 דקפמה לא :+ 18.7.41-המ ריכזת רמשנ "סקנפ"ב .וז תינכת
 לדי-לע םותח ,ילוואש ריעה לש ("טנאדנמוקדלפ") יאבצה
 הז ריכזתב .ץכ .או קינזר .ה ,ויז .י.ח ,ןייטשניבור .פ ,רלה .א
 :ילוואשב םידוהיה לש םתוראשיה תוכזב םיקומינה לכ םיאבומ
 4000 םיררוגתמ הבש ,רגא'ז הרייעה לש ןטקה החטש (1
 6000-ל בורק דוע ןסכאל היושע הניא וז הרייע .דבלב םיבשות
 ,םידוהיה ילטלטמ תרבעהב ךורכה ישוקה (2 ;ילוואשמ םידוהי
 גישהל תורשפא לכ ןיא אסיג ךדיאמו רגא'זב תבכר-תנחת ןיא
 תמקה .ילוואש תלכלכל םידוהיה לש םתוינויח (3 ; תויאשמ
 ילוואשב ןורתפ לש תורשפאל המגוד התיה הנבוק ריעב וטיגה
 .הל הצוחמ אקווד ואלו ,המצע

 ,רבמטפסב הנה ,1941 ילוי ףוסב הלטוב רגא'ז-תינכת יכ ףא
 וחלשנ ,וטיגב וכרענש תויצקלסהו תוינומהה "תויצקא"ה תעב
 םידוהיה םע גרוהל ךכ-רחא ואצוה םש ,רגא'זל םידוהיהמ קלח
 .םש וזכור רבכש

 ברקב םוסרפ אלל ךרענ רגא'ז-תינכת לוטיב לע מ"ומה לכ
 םוכסל תינכתה לוטיב תא וסחיי םיבר .תידוהיה היסולכואה
 החכוה ךכל ןיא םלוא 35.םיאטיללו םינמרגל ןתינש לודג ףסכ
 .יהשלכ

 .םידוהיה תבוטל םייתסה םנמא רגא'ז-תינכת לוטיבל קבאמה

 הגתינ םידוהיל .תידוהיה היסולכואל הלצה ךכב התיה אל םלוא



 ילוואש וטיג

 הגהנה ושביג תונוטלשה לצא הלא תונויסנ ךא .םייח-תכרא קר

 יפתתשממ םיבר .וטיגה תוגיצנל ןכמ-רחאל התיהש ,תידוהי

17 

 ארקנש יפכ וא "טארנדוי'ה ירבחל ךכ-רחא ויה תוחלשמה

 ."תוגיצנה" :ילוואשב

 תור עה

 רשאכ .ילוואשב תיטסינומוקה הגלפמה יריכזממ דחאכ ןהיכ ןירג +1

 ראשנ אוה םודאה-אבצה םע ימוקמה ןונגנמה ישנא וגוסנ

 .ילוואש דילי היה אל .םיטרפ םירסח ותוישיא לע .ריעה דקפמכ

 וצה לע .ילוואש ךלפב םודאה-אבצה תדיחי דקפמ היה בורוגי 2

 רימ ןענייז יוזא" :טילש יול לש ורפסב האר בורוגי לש

 .(טילש ןלהל) 1949 ןכנימ ,"ןבראטשעג

 אטילב םייטילופ םיריסא ,םיקיתו םיטסינומוק -- ץיו גוזה 3

 ןוטלשה יפדרנל ץיו לש ותרזע לע תויודע תויוצמ .תיאמצעה

 -- ץיבושריה הבוט 'בג תודע) םידוהיל תובר רזע אוה ,יטייבוסה

 .((6]99 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמה ,פ"עב דועיתל רודמה

 -עצאק .א ,יקסראדוס .מ ר"ד לש ותכירעב ,שידייב ,"עטיל" 4

 ,ןדיי עשיווטיל ןופ טפאשלעזעג-רוטלוק ; ןיסיק .י ,ןגאבנלענ

 .(עטיל : ןלהל) 1951 ,קרוידוינ
 .1768 'מע ,עטיל .5

 תאצוה ,(יטילופ ריסא לש ונמוימ) "ירבע אלכב" ,יקסנליש בד .6

 .12 'מע .1955 ,ביבאדלת ,ימוי ןותע ,"תורח"

 קלח ,"אטילב יצאנה שוביכה" -- יאטיל רפסב ללכנ םולצתה 7

 .2.9.1960 "גנוטייצ עשידיא רענאקירפא"ב םג םסרופ .89 'מע ,'א

 ,וננמז תודהיל ןוכמה ,פ"עב דועיתל רודמה ,יול-ןור הרש תודע 8

 .(99) 1 'סמ

 ,תינמרגה ןוחטבה-תרטשמ לש /\ עצבמהיתבצוע לש ח"ודה ךותמ 9

 .(4537 ,םשו"די) 'ד קרפ

 דימ6 6161 01 +ם6 80600715 20106006 גם %ם6 82, .0

 130711מ 3 1ט]ץ 1941 : 00798%10בת 91080תמ %

 סשפפא א 11, ת6קסע% 01 616 ותפ??ץטקס6סת מה

 ומפ8%2אסתתת הת605 (%86 788206ת1, א 4587),

 רזעילא תאמ (1944--1941) יאטיל וטיגמ ןמוי ,ילוואש סקנפ .1

 ,1958 ח"ישת ,םילשורי ,"םשו די"ו קילאיב דסומ ,ימלשורי

 .(סקנפ :ןלהל) 33 'מע

 .30/3368 ; 2930/243--ק ,"םשו די" ,ןילקרק .ל תודע .2

 .32 'מע ,סקנפ 3

 .172--171 'מע ,סקנפ .4

 ,וננמז תודהיל ןוכמה ,פ"עב דועיתל רודמה ,בצק .ג תודע 5

 .תאז הרטמל ףסכב שומיש לע תפסונ תודע ןיא .(3)99 'סמ

 וטיגה

 היטולכוא

 ,הלעוה ,רגא'זל ילוואש ידוהי לש םשוריג לוטיבל םינוידב
 תשורחה-תיבמ םיחמומ 400 ריעב ריאשהל ןויערה ,רומאכ
 הצקוה 1941 ילוי שדוחב .םהיתוחפשמ ינב םע לקנרפ לש

 העבגה לע ךכ הנּוכש ,זאקוואק ינוריעה ינועה רוזיא וז הרטמל
 םיתב 200-ב הפפוטצהש ,הז רוזיאב תיאטילה היסולכואה .ובש
 .רדוג ,ר"מ 36,500 ןב ,חטשה .ריעה זכרמל הרבעוה ,םיחנזומ
 ידוהיה תורבקה-תיב ןיב םילולס אל תובוחר המכ ללכ וטיגה
 ורג אל טעמכ הז רוזיאב .הנליו בוחר ,ישארה בוחרה ןיבל

 רחאל .ידוהיה תורבקה-תיב יחקפו םישמשה דבלמ ,םידוהי
 לכ תא ןכשל ירשפא יתלב יכ ,ררבתה רגא'ז תינכת לוטיב

 23,500 לש ףסונ רוזיא וטיגל הצקוה ןכל .הלא םיתבב םידוהיה

 ערתשהו ,זאקוואק עבורמ רטמוליק יצחכ קחורמ היהש ,ר''מ
 בוחרמ ריעל האיצי םע ,תואטמיס דועו ור'זַא תובוחרה לע
 חוקיפ תחת ויהי םידוהיהש המגמב רחבנ הז עבור .וקארט
 רהוסה-תיב ןיב ןכש וקארט עבור .םתחירב תא ענמיש דימתמ
 -תיב יפגא ןיבל .ד.סה תוחוכ לש םדוקיפ תחת היהש םודאה
 .ינוריעה םגאב וקארט עבור לבג דחא דצב .לקנרפ לש תשורחה
 םיתבה רשאמ רתוי ןיקת בצמב ויה הז רוזיאב םיתבה 0
 לכ תא טולקל היה יושע אל הז רוזיא םג .זאקוואק רוזיאבש

 בוחרב ישילש רוזיא תוצקהל השקבב ונפ ךכיפלו ,ריעה ידוהי
 םיתבה-ילעב תודגנתה לשב התחדנ וז השקב ךא ,סאקוינלאק
 היריעה-שאר םע מ"ומ תוגיצנה הלהינ וז הלאשב .םיאטילה
 רבמטפס תליחתב .סּוקנאטס -- םידוהיה יניינעל יארחאה םע ןכו

 ,ישילשה רוזיאב םירוגמדרתיהל וניתמהש םידוהיה לכ וספתנ
 .וחצרנו ,תסנכה-תיבב וזכורש הלא ןכו

 ,תודעו עבש םעטמ םירושיא יפ לע וטיגל וסנכנ םידוהיה
 ןתלועפב ולחה תודעווה .סיקסרבויל יאטילה דמע ןשארב רשא
 םהילאו םיאטיל השולש ופתתשה הדעו לכב .1941 ילוי עצמאב
 תא םושרל היה תודעווה לש ןדיקפת .ידוהי ףיקשמ ףרוצ
 ןיב .וטיגב םירוגמל "םילוחכ" םירושיא קלחלו ידוהיה שוכרה
 .םהב וללעתה ףאו םידוהי שוכר וסמחש ויה תודעווה ירבח
 ודי חלש םידוהיה םיפיקשמה ןמ אוהד ןאמש םירקמ ףא ויה

 רשקב תוארוה ויה תודעווה ירבחל יכ ףא 1.ול אל שוכרב

 ילכ ,טוהיר ,םידגב טעמ -- וטיגל סינכהל רתומש םיטירפל

 ,השעמל ,ירה -- דועו קראמ 200 ,עובשל ןוזמ-יכרצמ ,חבטמ
 .בל-תורירשב תונוישר וקליח

 הליחת .רפסמ םימעפ החדנ וטיגל רבעמל יפוסה דעומה
 15.8--20.7 םימיה ןיב .25.8.41-ל ןכ-ירחאו ,15.8.41-ל עבקנ
 לא סינכהל וריתה תודעווה יכ ףאו ,חותפ ןיידע וטיגה היה

 ריבעהל םידוהיה וחילצה ,רתויב ינויחה שוכרה תא קר וטיגה
 הדקפוה םרטב ,םיאטילה לש דושה-ישעממ דרשש ,םשוכר תא

 -רוקמ וטיגה יבשותל הקפיס שוכרה תיראש .וטיגה לע הרימש
 םיאטילה םע םכסה ללכל ועיגהש םידוהי ויה .ףסונ הסנרפ

 וסנכנ םיאטילה -- תוריד םתא ופילחהו וטיגה רוזיאב ורגש
 -ונועמ תא םידוהיל םריאשהב ,םידוהיה לש תוחוורמה תורידל

 .הצחמל םיסורהה םהית
 הבו ההובג רדגב זאקוואק וטיג ףקוה 1941 טסוגוא תיצחמב
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 וטיגה ירוזא ינש .תיאטילה הרימשה המקמתה ובש ,רצ רעש
 היה רשפא-יא םידחוימ םירושיא אללו ,1.9.41-ב תימשר ורגסנ

 .ונממ תאצל וא וטיגל סנכיהל
 םדא לכ יאכז היה תימשר .המויא התיה וטיגב תופיפצה

 חטשה הלע אל השעמל םלוא ,םירוגמ-חטש לש ר"ממ ינשל
 ,יוגנב חטש ר"ממ 8000 ויה תואטיגה ינשב .ר"ממ 1.50 לע

 לש התוליעפל תודוה .תושפנ 5500-כ ןכשל חרכה היה םהבו
 ,גג"תוילע וכפהנ ,ץיבוביל ףסוי דמע השארבש ,הינבה-תדעו
 תודוקנ ומקוה ףא .םירוגמ-םוקמל ,דועו תוורוא ,תותפר ,םינסחמ
 רבמטפס ףוסב .רפסמ םימעפ םצמוצ וטיגה םלוא .תוירטינס
 רוזיאב רתויב םיבוטה םיתבהמ המכ וטיגה חטשמ ואצוה 1
 תנכשהל םתיתל ומיכסה אל םיאטילה םהילעבש ירחא ,וקארט

 .זאקוואק וטיג חטשב ,1941 רבמצדב השענ ףסונ םוצמצ .םידוהי
 םוקמל ךומס םידוהיה זוכיר -- "טוקריסק"ה תגהנה רחאל
 לסוח ,זוכיר-הנחמל וטיגה תכיפהו ,1943 ויתסב ,םתדובע
 .זאקוואקב ינשה וטיגה רוזיא

 םיבר םייטסיטאטס םינותנ ונידיב שי "ילוואש סקנפ" תוכזב
 ,םידוהי 8000-כ ילוואשב ויה המחלמה תישארב .וטיגה לע

 חורבל וחילצהש הלא תא איצונ םא ,ןילופמ םיטילפ ללוכ
 תורחא םירעל וחרבש הלא תא ,(שיא 1000"כ) מ"הירבל

 1000-כ) תונושארה "תויצקא"ב וחצרנש הלא תאו (שיא 500דכ)
 תוברל ,שיא 5500-כ סנכיהל ויה םירומא וטיגל ירה ,(שיא

 וכיחו ריעב וראשנ שיא 1000-כ .הביבסה תורייעמ םיטילפ
 םש ,רגא'זל ךכ-רחא וחלשנ הלא .וטיגל ישילש רוזיא תחיתפל
 וכרענש תויצקלסבו "תויצקא"ב .רבמטפס תישארב וחצרנ
 רושיאב םירפכב ודבעש ,םידוהי 750דכ דוע וחצרנ רבמצדב
 שיא 3750-כ וטיגב אופיא ויה 1942 תיישארב .תונוטלשה
 לדג וטיגה יבשות רפסמ םלוא .םיקיתווה ילוואש יבשותמ

 ועיגה תוכומסה תורייעהמ תוינומהה ''תויצקא''ה ילוצינש רחאל
 הלעמל וטיגל ועיגה 1941 לש ףרוחהו ויתסה ךשמב .ילוואשל
 .םיטילפ 1000-מ

 ויה זאקוואק עבורב :םיבשות 4836 וטיגב ויה 1.1.43-ב
 םיבשותה ללכמ 65% .2334 -- וקארט עבורבו ,םיבשוח 2

 דע םידלי 1156 -- תיסחי לודג היה םידליה רפסמ .םישנ ויה
 םינושארה םירסאמהש רחאל ,וטיגב בור ויה םישנה .13 ליג

 ךומנ היה וטיגב עצוממה ליגה .םירבגב ,רקיעב ,ועגפ ילוואשב
 .61 ליגל לעמ דבלב שיא 236 וטיגב ויה 1943 תליחתב .תיסחי

 ואצוה ,םילוחו םינקז ,םידלי לש "תויצקא"ה ןמזב ,5.11.43-ב
 .םידליו השאו שיא 800-כ וטיגה ןמ

 הווחאה התיה ילוואש וטיג תא ונייפיאש תועפותה תחא
 ועיגהש םיטילפ רקיעב ויה םידדובה םישנאה .תיתחפשמה
 תורייעהמ תוליהקה ידירש וא המחלמה תליחת ינפל ילוואשל
 ריעל ועיגה םבור .םיעצמא ירסח ויה הלא םיטילפ .תוכומסה

 םע תונמלא לש בר רפסמ היה םיטילפה ןיב .תוקיר םיידיב
 ,החפשמ לועמ םיישפח םיריעצ וטיגב ויה ןכ .םינטק םידלי
 השובכה ןילופמ וחרבש ,תוינויצ רעונ-תועונת יאצוי םבור
 .םיגמרגה תשילפ ינפל אטילל ועיגהו

 ובש םידליה 47-ו ,69.41-ב לסוח ילוואשב םימותיה-תיב

 "תויצקא"ב וחצרנ םהירוהש םימותי ורתונ וטיגב .וחצרנ
 ופרוצ תוגיצנה תרזעבו ,תורחא םירעמ ילוואשל ועיגהשו
 .וטיגב תוחפשמל

 םינמרגהמ הלבסש הנושארה התיה תידוהיה היצנגילטניאה

 אטיל תודהי

 היה בר םהיניב רשא ,רוביצה יליעפ .םיאטילה םיערופהמו
 ויה ,םיטסינומוק םג ןכו ,ןידה-יכרועו םירומה לש םרפסמ
 -ניאה התיה ןכ-יפ-לע-ףא .רורטה רטשמל םינושאר תונברק

 םיחמומ וללכ הלא .וטיגה תייסולכוא ללכמ 7"20%כ היצנגילט
 .םירומו םיאפור ,םיילהנימ םידבוע ,םיינכט

 םיילהנימ םיחמומ -- םיחמומה ויה המצע ינפב הצובק
 תשורחה-תיבמ תדחוימ הרשכה ילעב םידבועו -- םיינכטו

 הלא ."סאטאב" הלענהל תשורחה-תיבמו לקנרפ לש תורועל
 .וטיגה תייסולכואמ 25% ויה םהיתוחפשמו

 וטיגב וקסעוה םה .הכאלמ-ילעב לש בר רפסמ היה ילוואשב
 ץוחמ תואנדסב ,"תידוהיה תוגיצנה" תולעבב ויהש תואנדסב
 ,םייאטילהו םיינמרגה תונוטלשה לש םחוקיפ תחת ויהש וטיגל
 ,םיברברש ,םיאלמשח הללכ וז הבכש .תיטרפ תולעבב וא
 תייסולכואמ 15%7כ ויהש ,דועו םיטייח ,םירלדנס ,םירגנ
 .וטיגה

 ,תונוש היפכ-תודובעב ודבע ,םיבשותה ןמ 40%כ ,רתיה
 ינסחמ ,םיריעז תשורח-יתב ,לובכ תיירכ ,הפועתה-הדשב ןוגכ
 .דועו "'הינרבּוג"'ו "סאטסיאמ"

 ויה .תילכלכ הניחבמ הנוש היה וטיגה יבשות לש םבצמ
 הדובע-תומוקמב ודבעש םישנא ןכו םיעצמא ילעב םישנא
 וז תפדעומ הבכש םע .ןוזמ-יכרצמ םמצעל גישהל ולכי םהבש
 -םוקמב םיחוטב ויחש םיילענלו תורועל ר"'חהיב ילעופ ונמינ

 ןוגכ -- םינמרגה וקקזנ םהל -- הכאלמ"ילעב ןכו םתדובע

 תולקהמ ונהנ םינמרגה םע םתורכיה ללגבש ,םיטייחו םירלדנס
 .םימייוסמ תונורתיו

 ףאש ,"הרוחש הדובע" םידבועה לש םבצמ היה רתויב השק
 .בער ולבס

 ןיב םירכינ םילדבה ,הרואכל ,ויה אל תילאיצוס הניחבמ

 תוגיצנהש הדבועה םלוא .זאקוואקו וקארט וטיגה ירוזא ינש
 .הז עבורל תובישח רתי הפיסוה וקארט עבורב הנכש

 וטיגה תורוק

 -לארנג"ב תיביטארטסינימדא הדיחי ויה התביבסו ילוואש
 .דנאלטסוא לש ''ראסימוקסכייר'ל ףופכ היהש ''ןאואטיל קריצב

 -סטיבג"ה תושארב "זיירקסטיבג" לש דמעמ היה ילוואשל

 ,הנליו) תושדח תוילהנימ תודיחי עבראל המודב ,"ראסימוק

 םוקיטלבה לכ לש החטשב .(הנבוק רוזיאו הנבוק ,הנליו רוזיא
 ותושארב ,תויטלבה תוצראל יחרזא שוביכ ןוטלש הנּומ ?רבעשל
 םוקמש ,הזהול ךירנה "רטיילואג"ה ,"ראסימוקסכייר"ה לש
 היה אטיל לש "קריצב-לארנג''ב ןוטלשה .הגירב היה ובשומ
 -סטיבג"ל .הנבוקב בשיש ןלטנר ןופ "ראסימוקלארנג''ה ידיב
 .הקווג סנאה הנּומ ילוואש "זיירקסטיבג"ה לש "ראסימוק

 :תופוקת עבראל קלחל רשפא ילוואש וטיג תורוק תא
 הכשמנש ,תוינומהה "תויצקא"ה תפוקת איה הנושארח הפוקתה
 תפוקת ,הינשה הפוקתה ; 1941 רבמצד דעו רבמטפס תישארמ
 ,1943 רבמטפס דע ,םייתנש טעמכ הכשמנ ,"יסחיה טקשה"
 הרושק תישילשה הפוקתה ;"טוקריסק"ה ךילהת לחהשכ
 ךומס ,תונחמב וזכור ילוואש ידוהי לכ רשאכ ,"טוקריסק"ב
 וטיגה לוסיח ברע הלחה תיעיברה הפוקתה ;םתדובע םוקמל
 ,הינמרגל וטיגה יבשות לש םחוליש דע הכשמנו 1944 ביבאב
 .1944 ילויב 22-ב םייתסהש

 "'ןתויצקא" ,רומאכ .תוינומה ,וכרענ הנושארה הפוקתב



 ילוואש וטיג

 -דנאל" תסנכה-תיב ןינבב וזכור וטיגל וסנכוה אלש םידוהיה

 םינודנה לכ ופסאנ ןאכש ותעד לע זא הלעה אל שיא ."רמרק

 ,םיאולכה יאנת תלקהל סוקנטס תועצמאב הלעפ תוגיצנה .תוומל

 .םיילמינימ האורבת-יאנתל הגאדו היתשו ןוזמ םהל הקפיס
 ןוויכל ועסוהו תסנכה-תיבמ יאשחב םידוהיה ואצוה 3.9.41-ב

 .יאיבּובב תורובל וחקלנ םלוכ יכ ,עדונ ןכמ רחאל .עודי יתלב
 תא רקבל רבמטפסב 3-ה ירהצב םידוהיה םיגיצנה ואב רשאכ

 השק הכמ התיה וז .שיא דוע ואצמ אל תסנכה-תיבב םיאולכה

 גפ תונוטלשה תוחטבהב םנומא .תוגיצנה ירבח לע התחנוהש

 ,םידוהיה תדמשה איה םינמרגה לש םתרטמש וניבה םהו ירמגל

 רומאכ ואצוה רבמטפסב 6-ב .םתמיזמ תא םימילעמ םהשכ
 -קשמ תלהנמו ץכ םהרבא םרומ םע ,םימותיה-תיב ידלי 7

 .תוומה לא וחלשנו ,לפרק הינ'ז ,תיבה

 .וטיגה יבשות ןיב היצקלסב וכישמה םיינמרגה תונוטלשה
 וטיגה ןמ ועסוהש ,םישנו םילוח ,םינקז 130 ואצוה 10.9.41-ב

 .המישר יפל וטיגה ןמ םישנא בוש ואצוה 12.9.41-ב .וחצרנו
 ןיד-יכרוע ,םירומ ,םילאוטקלטניא לע דוצמ וכרע םעפה

 : "אטיל-ןופצ ןברוח סקנפ רוציק"ב ימלשורי רפסמ .םיאפורו
 לא תינש וצרפתה ,רקובב רבמטפסב 12-ב ,ישימחה םויב"'

 םשארבו ,םיאטיל םיטסישאפ תוולמ תודחא אשמ-תוינוכמ וטיגה

 תונודנה תוחפשמ 300 לש תומישר ויה ודיב .סאקסואנאוויא

 המישר ךותב .עובשל ןושארה םויב סיקסרבויל ךרעש ,תוומל

 ,ןלפק םירפא ,בוש השמ םירומה לש םהיתומש םג ויה וז

 רדיינש עלעבייטמ ץוח ...וניתוחפשמ םע ינאו רדיינש עלעבייט

 םיבר .שיא 30 וספתנ םוי ותואב *."םירכזנה םירומה ולצינ

 .רתתסהל וחילצה
 אלל וז רחא וז "תויצקא"ה וכרענ 1941 רבמטפס שדוחב

 תייסולכוא .תוומה תורובל תונברק תואמ וחלשנ םוי םוי .הגופה

 ."הדובע תלוכי* לש ןוירטירק יפ לע םעפה ,שדחמ הניומ וטיגה

 תקולחל ,סוקנטס תושארב ,הדעו לועפל הלחה 13.9.41זב

 בייח בשות לכ ."םיבוהצ"ה םיכמסמה -- םישדח םירושיא

 רושיאה .ויכמסמ תא תישיא לבקלו וז הדעו ינפב בצייתהל היה

 םשרגנ רושיאב .וטיגל הסינכ-רתיהו תוהז-תדועת יפ לע ןתינ

 ליג דע םידליו וטיגב םירוגמה-םוקמ ,עוצקמה ,ליגה ,םשה

 יתימאה םליג תא ריתסהל ידכ םתלוכי לככ ושע םישישק 4

 תורשע המכ גישה ידוהיה להנימה 5.רתוי םיריעצ תואריהל ידכו

 העפוהמ קמחתהל רפסמ םישנא וחילצה וז ךרדבו ,םיקיר םיספט

 ועיגהש םידוהיה תא הלא םיספט ושמיש ךכ-רחא .הדעווה ינפב

 ."הדובעל םירישכ יתלב" ואצמנ שיא 90 דוע .תורחא םירעמ

 וחצרג םש ,רגא'ז ריעל ןכ-ירחאו תסנכה-תיבל ועסוה הלא

 .קושה רכיכב ,תימוקמה תידוהיה היסולכואה םע דחי תויריב

 6.םידוהי 2236 םש וחצרנ לכה-ךסב

 .הדובעל תופיטחה ולחהו "תויצקא"ה וקספ רבמטפס ףוסב

 הדובעל םירבג 500 וחקלנ וטיגב ןושארה םירופיכה םויב
 תודובעב רדתסהל וטיגה יבשות ולחה תאז םע .הפועתה-הדשב

 .םתדובעל ורזח לקנרפ לש תורועל ר''חהיב ילעופמ םיבר .תונוש

 הליחתה 2.10.41-ב .ריעב הדובעל ואציש םידבוע-יתווצ ומקוה

 תונוטלשה ןמ וגישהש ויה .הפועתה-הדשב העובקה הדובעה

 םע רדתסהל ולכוי יכ הווקתב ,םירפכב דובעל םירושיא

 .העובק םחל-תפב תוכזלו ,םירכיא לצא םהיתוחפשמ

 ; וטיגב "םהיתב תא ולטנ"ש לע םידוהיל וחלס אל םיאטילה

 תוקריה לובי רובעו םיתבב שומישה לע םולשת םידוהיהמ ושרד
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 םיתב דוע עיקפהל תונוטלשה וטילחה םצחלב .תוניגב ושטנש

 .רחאל דחא וטיגמ רבעמ רסואה וצ אצוה רבמבונב .וטיגה ןמ
 -מומהו הכאלמה-ילעב וררוגתי תואטיגה דחאבש התיה הרטמה
 .עוצקמ-ירסח םידבועה -- רחאבו ,םיח

 .וטיגה יבשות ברקב דחפ וררוע שדח םושיר לכו היצקלס לכ

 ,דחא וטיגב עוצקמה-ילעב לש םזוכיר תייחדל הלעפ תוגיצנה

 םניאש םידוהיה זוכיר ירוחאמ הנווכה המ העדי רבכ ןכש

 םישנאה ןמ קלח רבעוה היצמאמ תורמל םלוא .הדובעל םירישכ

 וצלאנ םיבר .רחאה רוזיאל וטיגה לש דחא רוזיאמ 15.12.41דב

 -סופיט תפיגמ הצרפ .םימשה תפיכ תחת רפסמ תוליל ןולל

 הדמשהמ ולצינש םיטילפ וטיגה לא ועיגה ןמז ותואב .תורהבה

 ורונש ילוואשמ םידוהי 30 לע עדונ 19.12.41-ב .תורחא םירעב

 ₪%--3 שאר לש ח"ודב .הסנרפ אוצמל ושקיב םש ,םירפכב

 הדיחיש עובקל לוכי ינא םויה' :רמאנ 1941 רבמצדב 1דמ ,רגי

 .אטילב םידוהיה תייעב ןורתפ -- התרטמ תא הגישה 3

 הדובעל םיצוחנ ויהש הלאל טרפ םידוהי וראשנ אל אטילב

 ,15,000 -- הנבוקב ,4,500-כ -- ילוואשב :םהיתוחפשמו

 15,000",1 -- הנליוובו

 םירישכה בור .וטיגב תיסחי העיגר לש הנש התיה 1942 תנש

 וטבלתה וטיגה יבשות .תונוש תודובעב וקסעוה הדובעל

 תרבדהל ושעו םחל-תפ לע וקבאנ ,הדובעב רודיס תויעבב

 לש םילודגה םילעפמה לכב טעמכ וקסעוה םידוהיה .תולחמה

 וטיגב ודבע םיבר ךא .תיאטילו תינמרג תולעבב ויהש ,ילוואש

 .וטיגה יכרצל ושדקוה םהיחוורש ,תוגיצנה לש הכאלמה-יתבב

 חתפנש םילוחה-תיב יכרצ וגמומ תוגיצנה תוסנכהמ קלחב
 םידוהיל ןכש ,הנוזתה תייעב הרימחה תאז םע .1.1.42-ב תימשר
 ןכש ,השק בצמה היה וטיגל ץוחמ םג *."בער תונמ" ונתינ

 ידמ טעמכ .הינמרגל וחלשו דיל אבה לכמ ולטנ םינמרגה

 .וטיגל םיכרצמ חירבהל ותוסנב ידוהי ספתנ םוי

 ,סוקנאטס .וטיגב יאטילה ןוטלשב ירבג-יפוליח ולח ראורבפב

 הנּומ ומוקמב פ.ודיקפתמ חדוה ,םידוהיה יניינע לע יארחאה

 וימיב .ומדוק לשמ רתוי תולבגומ ויה ויתויוכמס .סיטיִאקצומ

 רבוטקואב .םיינמרגה תונוטלשה לא תורישי תוגיצנה התנפ

 רחאל ,וטיגב םידוהיה יניינע לע יארחאה דיקפת לטוב 2
 .סיטיאקצומ םוקמב סי'צאר אבש

 תא איצוהל תיפוס תוגיצנה השרדנ 1942 ראורבפ שדוחב

 תוגיצנה תשקב .םיינוריעה םילוחה-יתבמ םידוהיה םילוחה

 ,םילוחה תא וב ןכשל ידכ ,וטיגה דיל םיאתמ הנבמ תוצקהל

 ןינבב םילוחה תא ןכשל טלחוה ,הרירב תילב .התנענ אל

 .זאקוואק עבורב תורבקה-תיב לש הרהטה-תיבבו םישמשה
 ,וטיגב יוניבה תקלחמ להנמ ,ץיבוביל .י 'גניא לע לטוה

 םוי ,תצמואמ הדובעב .םילוח-תיבל םיניינבה ינש תא רישכהל

 40-ל םוקמ ןכוהו םימי 10 ךות הדובעה המלשוה ,הלילו
 .תוטימ

 המסרופ ילויב .וטיגב תודיל תרסואה הדוקפ האצוה 7.2.42זב

 ותחפשמ םע יופצ וצה לע רבועה לכש רמאנ הבו תרוכזת

 .15.842-ב הפקותל הסנכנ תודילה לע הריזגה .היריב תוומל

 תורכמה וחתפנשכ ,"לובכה תריזג" הלטוה יאמ שדוחב

 ינש וחתפנ ילויב .הביקַארו יאנּוי'צאב ,קושיליוודאר תונחמב

 -הרכמבו רכוסל ר"חהיבב --  יִאי'צנוואפב םיפסונ תונחמ

 -סטיבג'"ה ישנא .וטיגה תא עוזעז דקפ בוש 29.8.42-ב .לובכה

 סינכהל התסיג םידוהי תצובקש ,םיכרצמ ומירחה "ראסימוק
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 השרדג תרחמל ךא ,וררחוש םישנאה .הדובעה ןמ םבושב וטיגל

 המישר ןתיל תוגיצנה הבריסש רחאל ."םיניירבע"ה תמישר

 ןחבמ הוויה הז ערואמ .הבורע"ינב 50 םינמרגה ושרד ,תאזכ

 הטילחה רשאכ ,דובכב הז ןחבמב הדמע תוגיצנה .תוגיצנל השק

 ,תיטמרדה הבישיב םיחכונה 27 .הבורע-ינב ושמשי הירבחש

 המישרב םהלש םהיתומש תא ונייצ ,םינמרגה תעיבתב הנדש

 תא ריאשהל וזעי אל םינמרגה יכ וחינה םה .הבורע-ינבכ

 תא םיגמרגה ופילחה ןורחאה עגרב םנמאו .הגהגה אלל וטיגה

 ג0.קראמ 20,000 ךסב סנקב הבורעה-ינבל השירדה

 תויתגועה תודובעהמ רוזחל םישנגאה ולחה רבמטפס ףוסב

 הפוקתב .תכרפמה הדובעהמ םיכנ ורזח םיבר .לובכה תורכמב

 ר''חיבו אבצה ינסחמ לא ,שדח הנחמל םישגא תצובק הרבע וז

 םקוה וטיגב .ריעל ורבעוה הכאלמה-יתבמ קלח .יִאי'ציִאקנילב

 ,וברתהש םיניירבעו םירספס דגנ טפשמ"-תיב

 .הילתב וילע ומייאו ,ןיקבוד וטיגה-קפס רסאנ 22.11-ב

 .הקלוהו הנּועש רחאל וררחשל החילצה תוגיצנה

 ונגרוא ,תוברת תולועפ וכרענ "יסחי טקש" לש וז הפוקתב

 םיידוהיה םיגחה ונייוצ ןהב ,תופיסא ומייוקו םינוש םיגוח
 וגגריא רקיעב .תידוהיה הירוטסיהב םיבושח םיכיראת ןכו
 .םיימואל םיגח ונייצו ןורכז-ימי רעונה-תועונת

 ,"הדסמ" ןוגכ ,תונוש רעונ-תועונת תרתחמב ולעפ וטיגב
 -יתב ינש תרתחמב ולעפ ןכ .םיטסינומוקהו ר''תיב ,''ץולחה"'
 תואטיג םע רשק םיקה ילוואש וטיג .הליפת-יתבב ונכושש רפס
 ילוואשב תורועל ר"חהיבל עיגה 1941 רבמצדב רבכ .םירחא
 .הרגישבש רבד הלאכ םירוקיב ויה ןכמ רחאל .הנבוקמ חילש
 ,הגיר ,הנליו ,הנבוקב השעגה לע עדימ וקפיס הלא םירשק
 ילוואש ךרד ורבע תופוכת םיתיעל .םירחא תומוקמו קסניווד
 הדובע-תונחמל ועסוהש ,הינמרגמו ןילופמ םידוהי םע תובכר
 'זדולמ םידוהי םע תבכר ילוואשב הרצענ ףא םעפ .תיבטלב
 יאולכל הרזע הטישוה וטיגה תוגיצנ .0.1. ישנא ידידלע וולש
 .תובכרה

 םינמרגה תסובת לע וטיגב עדונ 1943 תנש תליחתב
 הגאד תוגיצנה םגמא .רימחה וטיגב בצמה םלוא ,דרגנילאטסב
 ,דועו הפועתה-הדשב ,םייאבצ םינסחמב םידוהיל הדובע רודיסל
 ומקוהו ,לובכ תיירכ לש השדח הנוע הליחתה בוש לירפאב ךא
 ,הפועתה-הדשב הדובעה-תוגואת .הביקַארבו יאגוי'צאבב תונחמ
 .םיבר תונברק וליפה ,הדובעה-תוגולפבו תבכרה-תנחתב

 ידמ .וטיגה רעש דיל םישופיחה ורמחוה 1943 יאמ שדוחב
 ןויסנ לע וליפאו ןוזמ תחרבה לע םישנא ורסאנ ומויב םוי
 םידוהי ורסאנ ריעב .םידחא המדא-יחופתו םחל-תסורפ חירבהל
 .בוהצה-יאלטה תא ודנע אלש לע

 ירחא רגפל אלש תונמדזה שפיח הקווג "ראסימוקסטיבג"ה
 .םידוהי תולתל וימויא תא לעופל איצוהלו :: םירחא תואטיג
 אציש רחאל ,יקציבוזמ לאלצב ,היפאמ דבוע ספתנ 31.5.43דב
 12)ותיב ינב ליבשב תוירגיסו םחל ומע לטנו ותדובע םוקממ
 םירקמבכ הז הרקמב הלעפ תוגיצנה .תורספסב םשאוה יקציבוזמ
 -סטיבג"ה םסריפ 2.6-ב םלוא .ריסאה ןעמל הלדתשהו םימוד
 .הילתב גרוהל-האצוה -- ןידה-רזג תא "ראסימוק

 אל זא דע םלוא ,םימוד םירקמ וטיגב םנמא ועריא םעפ אל
 תובינג העציב תיאטילה היסולכואה .תוומ ןידדרזג אצוה
 רסאמ ויה וספתנש הלא לע ולטוהש םישנועה ךא ,בר ףקיהב
 ןורחאה עגרה ךע .קראמ 1000 דע סנק וא תועובש השש לש

 אטיל תודהי

 וליטה ףא םינמרגה .אוושל ךא ,הנינחל םידוהיה אופיא וויק
 תוגמל םהילע ודקפ םה .ןידה-רזג עוציב תא םידוהיה לע

 ךירצ ידוהי אפור .הילתה-דומע תא םיקהלו םיניילת םכותמ

 םיחכונ תויהל ובייוח וטיגה ידוהי לכו תוומה תא עובקל היה

 ועיפוה םינמרגה .זאקוואק רוזיאב העצוב הילתה .הילתב

 יקציבוזמ .דבכ רמשמ יוולבו םישומח גרוהל-האצוהה םוקמב

 .ויתפש לע ךויחבו םרומ שארב ,הנינח שקבל ילב ,רוביגכ תמ
 1%וטיגה ירישב חצנוה עזעזמה ערואמה

 ילויב 26 :תותיזחב תויוחתפתהה רחא ובקע וטיגה יבשות
 העתפהב יגנילוסומ לש ותחדה לע העידיה תא לביק וטיגה .3

 ירהש ,טלבתהל ונל רוסאש ,םיעדוי" .טקשב לבא ,החמשבו
 :+,'םייופצ וגחנא המל םיעדוי ונניא ןיידע

 לש םלוסיח לע תועידי וטיגל ועיגה 1943 ץיקבו ביבאב
 ורסמג תועידיה .היסורוליב ירעבו הנליו רוזיאב םינטק תואטיג
 תורועל תשורחה-תיבל ואב רשא ,הנבוק וטיגמ םיחילש יפמ
 תואטיג לוסיחב תוארל ןתיג ןלהלד תוערואמה יפל" .ילוואשב

 לש המויס תליחתל רכיה-ןמיס הגליו רוזיאב הלא תונחמו
 תליחת זאמ םילודגה תואטיגה תשולשב יסחיה טקשה תפוקת
 היה ךירצ ,1943 ינויב 217מ ,רלמיה תדוקפ יפל 2
 1943 טסוגואב 1-ב לחה זוכיר-תונחמל תואטיגה תא ךופהל
 זוכיר-תונחמב םידוהיה בור תא זכרל ,.ס.סה תושרל םריבעהלו
 16,חרזמל תונפל -- הדובעל םירישכ יתלבה לכ תאו

 לע תועומשה םע רפוה ילוואש וטיגב המודמה טקשה
 -מרוטשטפואה לש ואוב םע ,וטיגה יבשותל יופצה "טוקריסק"ה

 .'יטוקריסק"ה תפוקת הליחתה ,1943 רבמטפסב .רטסרפ רריפ

 .יללוואש זוכיר-הנחמ"ל היהו .ס.סה ידיל וטיגה רבע 17.9.43זב
 לכ טעמכ .ס.סה ילייח ופרטצה רעשב תיאטילה הרימשה לא
 היה תוגיצנה ר"ויו הנממ ללשנ תוגיצנה לש ילהנימה החוכ
 -תוגחמ) ''טוקריסק"ה תריזג .(הנחמה ןקז) ''רטסטלארגאלייל

 ,וטיגה יבשות לכ לע הלחש ,(הדובעה-תומוקמל םידומצ הדובע

 -הדש .1 :םיירקיע הדובע-תונחמ השימח תריצי ידי-לע העצוב
 ר''חהיבב הנחמ .3 ;יִאי'ציִאקנילב אבצה הנחמ .2 ; הפועתה
 ; לאי'צנוואפב רכוסל ר''חהיבל ךומס הנחמ .4 ; לֶאגואדב םינבלל
 הגחמ דוע חתפנ ךכ-רחא .ןאימקואב דיס תורכמב הנחמ <5
 /\זתסס67) 4.2.8. יאבצ דויצ ינסחמ -- הינרבוג רוזיאב

 ,(1610ת

 ידוהי לרוג לע העידיה םע הרבג םידוהיה ברקב הדרחה
 ילוואש ךרד הרבע הנליו ידוהי םע הנושארה תבכרה .הנליו
 .הנבוקמ תובכר יתש ורבע 27,10"בו ,25.9.43-ב הינוטסאל
 וללשנ רטסרפ לש וצה יפ לע :םהידלי לרוגל ודרח םידוהיה
 .תוער רשבמ תוא היה הז .וטיגה ידלי 700-מ ןוזמ-תונמ

 .תונחמל םידוהיה ורבעוה ,םירופיכה םויב ,רבמטפס ףוסב
 הרבעה .ויסולכוא תרבעהו זאקוואק רוזיא לוסיחל ושגינ התע
 .רבוטקוא שדוח לכ ךשמב טעמכ הכשמנ וז

 רשאכ ,וטיגה לע השונא הכמ םינמרגה ותיחנה 5.11,1943-ב
 עצבימ תא וננכית םינמרגה .םידליה לש "היצקא"ה תא וכרע
 תא ופיקה םיניארקואו .ס.ס תוגולפ המכ .ויטרפ לכל לוסיחה
 ואצי םידוהיהש רחאל קר םתכאלמב ולחה םה םלוא .וטיגה
 יכ ושח םיטעמ קר .םידליהו םינקזה וראשנ וטיגבו םתדובעל
 םהשכ ,םהידלי תא רתסהב םמע וחקלו שחרתהל דמוע והשמ
 דיל וטיגב וראשנש ףא ויה .םידוהי םירטושב םיעייתסמ



 ילוואש וטיג

 דמועב שח אל וטיגה יבשות לש לודגה בורה םלוא .םהידלי
 .שחרתהל

 תידוהיה הרטשמה התווטצנ םתדובעל םישנאה תאצ רחאל

 םלוא .ללכה ןמ אצוי אלל ,םיראשגה לכ תא רכיכב זכרל
 ורבע םידוהיה םירטושה :בל-ץמוא החיכוה תידוהיה הרטשמה

 וצעיו םהיתבמ ואציי לבל םידוהיה תא וריהזהו תיבל תיבמ
 םינמרגה הלועפל וסנכנ ךכיפל .ירשפא םוקמ לכב אבחתהל םהל

 אצי אל שיא .אובחמ תומוקממ םינקזו םידלי וררג םה .םמצע

 דיחיה היה ,סנג םירפא ,תידוהיה הרטשמה שאר  .ונוצרמ

 ןימאה אל שיא יז.םינמרגל הרסמ וידידומבו ותדלי תא איבהש

 םוקמב ,םידלי-תיבל םיעסומ םידליה יכ ,םינמרגה ירבדל דוע

 .םהילע חיגשהל םיוולתמ םיכנהו םינקזה וליאו ,הינמרגב חוטב

 .םיטנזרבב תוסוכמ תויאשמ לע ולעוה וטיגב ודכלנש הלא לכ

 וזעהש ,ןוטרק .בו ץכ .א ,תוגיצנה ירבח ינש םג ופרוצ חולשמל

 לש "תובוט"ה םהיתונווכב םיקפקפמ םהש רטסרפל רמול
 םיכנ 26 ,םינקז 191 ,םידלי 574 תוומל וחלשנ ךכ .םינמרגה

 תרחמל .ןהידלימ דרפיהל ובא אלו םוקמב ויהש ,םישנ 4-ו

 -תונחמב תומוד "תויצקא" ועצוב ןכ ינפל םוי יכ ,עדונ

 -- לֶאגואדב ,םינקז 27ו םידלי 9 ואצוה יאי'צנוופב :הדובעה
 .םישג יתשו םידלי 5 -- הפועתה-הדשב ,םישנ 67ו םידלי 8

 םידלי תורשע המכו 12 ליג דע םידלי 227 ודרש וטיגב

 םינמרגה יניעמ םאיבחהל וחילצה םהירוהש ,הדובעה-תונחמב
 ךשמב עדונ אל "היצקא"ב ועסוהש םידליה לרוג .םיניארקואהו

 18.בר ןמז

 הכרענ ,ילוואשמ קחורמ םוקמב אצמנש ,ןאימקוא הנחמב

 וחצרג השישק השאו םידלי 8 .1943 רבמצדב 18-ב "היצקא"ה
 רשאב תוקפס דוע ויה אל וטיגה יבשותל .לכ יניעל םויה רואל

 .םידליה לש םלרוגל
 ןקז" .וטיגב "תידוהיה תוגיצנה" דמעמ שלחגו ךלה התעמ

 הלע הפוקת התואב .תויוכמס רסח היה ,ץיבוביל .מ ,"הנחמה

 -דרשמ להנמל ןכל םדוק הנּומש ,רזיראפ גרואיג לש וחוכ

 להנמל רטסרפ ותוא הנימ 1944 ראורבפב .וטיגב הדובעה

 -- רזיראפ גרואיג) וטיגב ידעלבה טילשל היה ךכבו ,הנחמה
 תודוה ררחושו רהוסה-תיבל סנכוה ,הינמרג השאל לעב ,דמושמ

 .(תוגיצנה יצמאמל

 תארקל" :תואטיגה רתיל םג תינייפוא התיה תאז העפות

 ישאר לש םדמעמ שלחנו ךלה תואטיגה לש םלוסיח דעומ

 ,ראשה ןיב ,תאזו ,(תישיא ותעשב ורחבנש) "םיטארנסטלא'"ה

 םיקודה םיסחימ םחוכ רקיע תא ובאשש םישיא תיילעמ האצותכ

 יתורש םע דחוימבו םיינמרגה תונוטלשה םע תורישי וחתיפש
 19.'ןוחטבה

 רתונש הלא .היצזילרומד תריווא הררתשה ילוואש וטיגב

 החירב תונויסנ תובקעב םירצעמה .החירב וגנכית חוכ דוע םהב
 דילש הדובעה-תונחממ םינמרג םידיקפ ורקיב וטיגב ,וכלהו ובר

 יאמב .םויל םוימ ורימחה תולבגהה .הגיר וטיגו הנבוק וטיג
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 האיציה .'זבינופב הדובעל ילוואש וטיגמ םידוהי תצובק החלשנ
 .רצוע תועש וזרכוה .ריעל האיצי-רתיה ילעב לע םג הרסאנ

 -דאה יפמ הינמרגב הדמשההו זוכירה-תונחמ לע עדונ םישנאל
 תועידי ואיבהש ,ץיבוביל ףסויו ןיגרוב לאומש רוטארטסינימ
 רעונה ינוגרא וריבגה הפוקת התואב .הנבוק וטיגב רוקיבמ ולא
 .קשנ תגשהל םהיצמאמ תא הדובעה-תונחמבו ילוואשב

 -- וטיגה לש ולוסיח ברע -- 1944 ילוי--ינוי םישדחב

 תונחממ וחלושש םידוהי םע תובכר ילוואש ךרד ףרה אלל ורבע

 הרימשה זא הרבגוה .הינמרגב זוכיר- תונחמל היבטלבו הינוטסאב
 רזגש רטסרפ לש וצה אצוה 1944 יאמ עצמאב .וטיגה לע
 ,החירב ןויסנ תעשב וספתייש הלא לע היריב גרוהל-האצוה

 .םהיתוחפשמו םה

 אטיל תא ררחשל הפקתימב םודאה-אבצה לחה רשאכ

 הנחמ .יטייבוסה אבצה ידימ הלצהל םידוהיה ופיצ ,תיחרזמה

 לש הלודג תומכ .הדובע סומע היה (4.8.8.) יאבצה דוגיבה

 םשל האבוה וגרהנש םיינמרגה םילייחה לש םיישיא םיצפח

 ונופ םיינמרג םייאבצ תודסומ המכ .הינמרגל חולשמו ןוימ
 .םינמרגה תגיסנ הליחתה .הינמרגל

 ילוואש וטיג תא לסחל הנווכ רבדב תועומש וטשפ 8.7.44דב

 ןמ ועיגה רשא ,םינוש תונחממ םינופמ םידוהיב אלמתהש

 םידבועה לכ .היבטלב תונחממ תוברל ,תויטלבה תוצראה

 םתרזחה םעו ,וטיגל ורזחוה ילוואש תוביבסב הדובעה-תונחמב

 ידירש ויה םהיניבש ,'זבינופב הנחמה ינופמ םג וטיגל ועיגה

 םויאה תא ילוואש ישנאל וריהבה הלא .םינוש זוכיר-תונחמ

 -תונחמל וחלשייש הלאל הגכסה תאו וטיגה לוסיח לש ידיימה
 .הינמרגב זוכירה

 םיבר .הדובעל םישגאה תא איצוהל וקיספה 9.7-ב לחה

 שוטנה ר"חהיבב אובחמ ואצמש ויה .החירבב הלצהה תא ואר

 בלב הווקת ועטנ תויסורה תויריוואה תוצצפהה .הכאלמה-יתבבו

 ולפג וטיגה תבריקבש ר''תהיבל ונווכש תוצצפה םלוא .םידוהיה
 ,ץיבוביל .מ ,רבעשל תוגיצנה ר"וי םהיניב ,תונברק וליפהו וטיגב

 היוולהה רחאל דימ .וטיגה םויקל ןורחאה םויב תוחונמל אבוהש

 .הינמרגל תונורקב וחלושו יִאי'צנוופל םידוהיה ואצוה

 וסינ םינמרגה .הינמרגל הנושארה תבכרה האצי 15.7.44-ב
 .םהיתועוצקמב וקסעוי םה הינמרגב יכ ,וטיגה יבשות תא ענכשל

 תצובק ?9.19.7.44-ב הנורחאהו 17.7.44-ב האצי הינשה תבכרה
 קיר ראשנ וטיגה :י.הגירב זוכיר-הנחמל החלשנ תפסונ םידוהי
 ילוואש רורחשל ומדקש תודבכ תוצצפהמ האצותכ ,שאב הלעו

 2?,םינמרגה ידימ

 ףוהטוטשב רבעמה-הנחמל ואבוהש ,ילוואש ידוהימ םיבר
 םישגהמ קלח .ופסינ ,הביבסהו ףוהטוטש תונחמב דובעל וראשנו
 רוזיאב ,ןילופ-ןופצב תולעת תריפחל וחלשנ ,הדובעל תורישכה

 וחלשנ ראשה וליאו ,ןילופ ךותב םירחא םירוזאלו גיצנאד

 םידוהיה 3000ד-כ ךותמ .ואכאד תוביבסב זוכירה-תונחמל
 .רורחשה םויב תוזחל 500-כ קר וכז ילוואשמ וחלושש

 תורעה

 .22.7.73-מ יטרפ בתכמ ,יקסניליג .ז לש ויתונורכז .1

 ןכמ-רחאל ךא ,'זבינופ לש ''זיירקסטיבג" םג םקוה 15.9.1941-ב 2

 .ילוואש לש "זיירקסטיבג"ב ללכנ אוה

 28 'מע ,די-בתכ ,"אטיל-ןופצ ןברוח סקנפ רוציק" ,ימלשורי .א 3

 .(דידבתכ ,ימלשורי : ןלהל)

 בורק ידיב רומש ןמלדייא הרש םש לע 14.9.1941-מ הזכ רושיא 4

 ,יקסנליש בד ד"וע -- התחפשמ
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 1941 טסוגוא ףוסב" : סוקנטס דיעמ םירושיאה תפלחה לע =

 ,םידוהיל תודועת ףילחהל הארוה 'טאיראסימוקסטיבג'מ יתלביק

 הארוה יתלביק ןמז ותואב ...'זאקוואק'בו וקארט עבורב םירגה

 -יתלבה םיבשותה תא רורבל ,וטיגבש וקארט עבורה תא קודבל

 ינומה חבט" האר ."רגא'ז ריעל םתוא חולשלו הדובעל םירישכ

 .342 'מע ,285 ךמסמ ,'ב קלח ,(1944--1941) "אטילב

 רבמצדב 1 דע "תויצקא"ה עוציב לע ₪%--3 לש ח"וד ךותמ 6

 .135 'מע ,115 ךמסמ ,'א קלח ,"אטילב ינומה חבט" : 1

 .138 'מע ,םש ד
 ,"םשו די" ,10.8.46 ,גרבנרינ ,(איבל) ץיבוביל ףסוי תודע 8

7 
 רסאמב ךכ-רחא ובשי "םיאטילה םינזיטרפה" ישארו סוקנטס 9

 ."ךיירה שוכר" תליזג לע

 .ןלהל האר הבורעה-ינב תשרפב תוגיצנה תדמע לע 0

 ןמ ותחירב תעשב ספתנש ידוהי יבמופב הלתנ הנבוק וטיגב 1

 תידוהיה הנבוק ,לקנופרג .ל : האר .1942 רבמבונב 15-ב וטיגה

 .138--135 'מע ,1599 ,םדי ,"םשו די" ,הנברוחב

 המכב רבוד ,הנבוקסיא ,ח -- יקציבוזמ לש ותנמלא תסריג יפל .2

 אטיל תודהי

 'מע ,'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט" : קינקנ לש םימרג תואמ

4 
 רימ ןענייז יוזא" ןלהל האר יקציבוזמ לש ותומ לע םיריש ,3

 .(טילש ןלהל ,"ונתמ ךכ") "ןבראטשעג

 .251 'מע ,סקנפ ,4

 המחלמב אטיל ידוהי תופתתשה" ,ןיול בד לש טארוטקוד 5

 -ורי תירבעה הטיסרבינואה ,"הינשה םלועה-תמחלמב םינמרגב

 .טארוטקוד ,ןיול .ד :ןלהל .173 'מע ,ל"שת ,םילש

 .הדועת ,242--ק ,א 4/19/₪ "םשו די" 6
 עס6. א 2403 : 776 6165101670, 0,

 ,ןוזנייש ,ב לש ןמוי -- "םימת" טושפ היה אוה -- סנג לע רמאנ .זד

 די" ,"אטעג רעלוואש ןוא עיצקא-רעדניק ןוא גנורינרעזאק"

 .1245/1296 'סמ ,"םשו

 דיל גירוואט ריעב וארנ ילוואשמ םידליש רסמ תבכר-דבוע .8

 .ץיוושואל םתוא וחקל םשמ ,הינמרג לובג

 .172 'מע ,טארוטקוד ,ןיול .ד .9

 .1944 ילויב 22-ב -- םירחא םינותנ יפל .0

 .(יטרפ בתכמ) טחמ בקעי לש ויתונורכז .1

 תוגיצנ

 סישיא

 -תירב לש המוחתל 1941 ינויב םינמרגה ושלפ רשאכ

 וארקנש תויוגיצנ םהב ומקוהו תואטיגב םידוהיה וזכור ,תוצעומה

 תודוקפה לכ עוציבל תוירחאה הלטוה תויוגיצנה לע .םיטארנדוי

 םייחה ןוגרא םג היה םהיתויוכמס ןיב :.תונוטלשה םעטמ

 .תואטיגב םיימינפה
 וכירעה ,ללכ ךרדב :,"תוגיצנה" הנּוכ ילוואשב טארנדויה

 דבוכו םתמישמ לדוגב וריכהו םיגיצנה תא ילוואש ידוהי
 םיצמאמה לע הדות-תרכהל יוטיב .וטיגה לרוגל םתוירחא

 לש םהיתונורכזב אבומ וטיגה יבשות ןעמל תוגיצנה העיקשהש

 בשות לש ותאווצ תא איבהל רשפא ךכל המגודכ .וטיגה ישנא

 תא ותבצמ לע וקקחי יכ שקיבש ,קינפורק קי'צרא ,וטיגה

 %,ץכ .או ץיבוביל .מ תוגיצנה ירבח תומש

 -שאר .םייאטילה תונוטלשל ףופכ ילוואש וטיג היה הליחתב

 םידוהיה יניינע לע יארחאה ןכו סוי'ציווייקניל יאטילה היריעה

 .תוגיצנל רחא וא הז שיא תריחב ופכ אל ,סוקנאטס ןטיפק

 -והיה יניינע ינלדתש" תויהל םמצע תא ועיצה תוגיצנה ירבח

 תוגיצנה תוליעפ תליחתב +."תונוטלשה תודוקפ יעצבמו םיד

 -- עיגהשכו ,ילוואשל הקווג "ראסימוקסטיבג"ה עיגה םרט

 וגויסנ תא ןייצל יואר ,תאז םע .תמייק הדבוע ינפב דמעוה
 לקתנש ןויסנ ,יקסני'צודיו תא תוגיצנל תונמל סוקנאטס לש

 -ני'צודיו .ח לש תיבויחה ותדמע לשב רוביצה יגיצנ תודגנתהב

 5.רגא'זל ללוואש ידוהי תרבעהל יקס
 הלוטיבל םיצמאמה תעב השבגתה תוגיצנהש חינהל שי

 ליעפ ןפואב זא ופתתשה תוגיצנה ירבח .רגא'ז-תינכת לש

 תא לטבל תונוטלשה לע עיפשהל התיה ןתרטמש ,תוחלשמב

 תוחלשמה ירבח .רגא'זל ילוואש ידוהי לש םחוליש תינכת

 -ישנאו ללכה תבוטל םירוסמ ,םירשי םישנאכ רוביצב ועדונ

 ינפל דוע םיאטיל םע םיבוט םירשק ילעב םג ויה םה .השעמ

 ונייטצה תוגיצנה ישנא לכ .םיקסע ירשקב םתא ודמעו ,המחלמה
 אלו תוגיצנל םיבר םידמעומ ויח אל .תיאטילה הפשה תעידיב
 םה יכ ורבסש הלא .הבכרה תעיבקב יהשלכ העבצה התיה

 .תיללכ התיה המכסההו ,םמצע תא ועיצה דיקפתל םייואר

 יניינעב רבעב וקסע ילוואש וטיגב תוגיצנה ישנא לכ אל
 ינפלש הליהקה תגהנהל ףוצר ךשמה הב תוארל ןיאו רוביצ

 יקסבומוחנ ברה .דוע תמייק התיה אל תמדוקה הגהנהה .המחלמה
 םינושארה םימיב וחצרג ,תיתדה הגהנהה ישיא ,טשקאב ברהו
 המחלמה ינפל רבע יקסבוכוטפ .ש ירוביצה ןקסעה .המחלמל
 .םש "תויצקא"ה לש םינושארה תונברקה ןיב היהו הנליוול
 ,ןוטרק .בו רלח .א ,ץיבומרבא .מ.ב ,תוגיצנה ירבח תשולשל

 רטפנ ץיבומרבא םלוא ,תונוטלשה םע עגמב ןויסנ היה םנמא
 .הדימעה ליגב ויה רבכ ןוטרק .בו רלה .א .המ-ןמז רובעכ
 םתוליעפב וטלבתה אל ,ץכ .א ,ונגסו ,ץיבוביל .מ ,תוגיצנה שאר
 .ס.צב ליעפ היה ץכ .א יכ ףא ,המחלמה ינפל ידוהיה רוביצב

 לש םיסרטניאה לע הנגהב םדועי תא ואר תוגיצנה ירבח

 לדנמ -- שארדבשוי :םירבח השימח התנמ תוגיצנה .םידוהיה
 וייטשניבור לבייפ ,רלה ןורהא ,ןוטרק לרב -- םירבח ;ץיבוביל
 ותריטפ ירחאו ,ץכ ןורהא היה ריכזמה .ץיבומרבא השנמ"רבו

 ריכזמכ ומוקמ תא .תוגיצנב רבחל הגמתנ ץיבומרבא .מ.ב לש
 בכרה .(וטיגה ןמוי תא להינש) ימלשורי רזעילא ספת תוגיצנה

 תוגיצנל .המויק ימי לכ ךשמב הנתשה אל תוגיצנה לש הז

 םיברעב םירבחה וסנכתה ללכ ךרדב .תובישיל דחוימ ןועמ היה

 -ךסב .אבה םויל תינכת ךורעלו םויה יעוריא תא םכסל ידכ
 ,תוגיצנה לש תובישי תואמ שולשמ הלעמל ומייקתה לכה

 6.הלוסיח דעו התמקה ןמזמ

 ינמרגה ןוטלשה גיהנה (לשמל ,הנליווב) םירחא תומוקמב

 ילוואשב ; תיביטקלוק הגהנהב ריכהל ילב "גיהנמה ןורקע'" תא

 ,גיהנמה היה ,ץיבוביל לדנמ ,תוגיצנה ר"וי .הנוש בצמה היה



 ילוואש וטיג

 תע לכ .םינמרגה ינפב וטיגה תא גציי דבלב אוה אל ךא

 ךרדב ,םיגיצנ ינש תוחפל םינמרגה הטמב ובצייתה שרדנש
 .ץכ .או ץיבוביל .מ ללכ

 לע רומשל ,רתויב םישקה םיאנתב םג ,הלדתשה תוגיצנה

 ,םיצאנה תוינידמב הקבאנ איה .וטיגה יבשות ןיב הווחא
 םדאה-םלצ תא תולפשהו םייוניעב דיחכהל התיה התילכתש

 וטיגב םינמרגה תוינידמ הלשכנ וז הניחבמ .םידוהיה לש

 לארומה לע הרימשה תא ףוקזל ןתינ תוגיצנה תוכזל .ילוואש

 .שואיזףס לעש םימיב וטיגה יבשות לש
 לעמ) הרובחב ריעצה היה ,ץיבוביל לדנמ ,תוגיצנה ר"וי

 היצלטסניאו תוינוכמל עודי רחסמ-תיב לעב ,ליכשמ ,(0

 םירשק לעב היה אוה ."םיטסישידיי"ל הטנ ויתופקשה יפל .ריעב

 םיבדנתמה-םילייחה תדוגא ר"ויכ ןהיכו םיאטילה םע םיבוט

 .ילוואשב "םיחרזאה ןודעומ'ב רבח היה .יאטילה אבצב םידוהיה

 .ריעב העפשה תלעבו הרישע החפשמ התיה ץיבוביל תחפשמ

 הלכלכב תודבוכמ תודמע וספת ויחאו ץיבוביל .מ לש ויבא

 םיחאה וספת וטיגב םג .םהלש תיתחפשמה הווחאב וטלבתהו

 ולבס תאז תורמל .חתפמ תודמע ,ףסויו השמ ,ןבואר ,ץיבוביל
 השקה דיקפתה תא ץיבוביל לדנמ לביקש תעב .בער םעפ אל

 השוחתו ,וילע תלטומה תוירחאל עדומ היה ,תוגיצנה ר"וי לש

 התיה ותויגידמ .ודיקפת תא אלימ דוע לכ ותוא התוויל וז

 ליצת הנתיא תוגהנתה קרש הווקת תחפהו אוש-תונברק תעיגנמ

 היחקלו םזיצאגה תפוקת לש התועמשמ תא ךירעה אוה .תווממ

 וטיגב תויושחרתהה לכ תא םושרל הרוהו ,םיאבה תורודל
 .ןובגו רשי ,בל-ץימא היה ץיבוביל .מ ז.תוגיצנה סקנפב

 ץיבוביל .מ ןיב תויושגנתה לש םירואית םייוצמ "סקנפ''ב

 וטיגל ןוזמ תקפסאל יארחאה ,סיקסרבויל םע ןוגכ ,םיאטילל

 חיטה ץיבוביל .מ .וטיגב םירוגמל םירתיהה תקולחל ןכ ינפלו

 רמול ששח אל ףא אוה *."םדמ תויקנ ןניא" וידי יכ ,וינפב

 לע תוומ ןיד-רזג אצוהש רחאל .םינמרגל םג תמאה תא

 עבראב רחס םשאנה לש יאטילה ודיבעמש ןעט ,יקציבוזמ

 לשב תוומל ןודנ יקציבוזמ וליאו ,שנענ אלו האובת תונוט

 ילהנמ תא רדסל ץיבוביל .מ ארק םעפ אל .םחל תוסורפ המכ

 .לבוקמל לעמ ידוהי הדובע-חוכ ועבתש ,הדובעה-תונחמ

 טקנג אוה .תונברק עונמל ךרד לכ שפיח ץיבוביל לדנמ

 ,תודוקפה עוציב-יא תא ץרית אוה .םידוהי תלצהל תונוש םיכרד

 םיקומינב ,וטיגה יסולכוא םושירל וסחייתהש הלא רקיעב

 םינקז לש תומישר ךורעל בריס תובר םימעפ ".םינוש םיקומינמ

 םייוצמ םושירה-יסקנפש ,ץוריתב -- הדובעל םירישכ םניאש

 םיבשותה-תמישרש וא :י,וידיב אלו תיאטילה ןוחטבה- תרטשמב

 .שרוד לכל םינתינ םניא םימושרה ירפסמו ידוס ךמסמ איה

 רשאמ רתוי בר עדימ ץיבוביל .מ ידיל עיגה ודיקפת ףקותב

 תונוטלשה תוינכת ללכ עדימה .וטיגב רחא בשות לכ ידיל

 עדימ לכ .ןוציחה םלועהמו תיזחהמ תושדח ןכו ,וטיגל יופצהו

 ולכש .הלוכ וטיגה תוגיצנ תעידיל דימ ריבעה ותעידיל עיגהש

 לשו םיצאנה תוינידמל סחיב תוילשא ובלב ריתוה אל רשיה

 ותבושת ''? ירזע אובי ןיאמ" הלאשל .םיאטילה הלועפה-יפתשמ

 לש דגנה-תפקתימ החתפנשכ .ונמצע לע קר ךומסל שי :התיה

 וצרש ,םיאטיל לש גוח ילוואשב םק 1943-ב םודאה-אבצה

 : הרזעה תא לבקל בריס ץיבוביל .מ .וטיגל תיפסכ הרזע שיגהל

 ונניא .םנופצמ תא ורהיטש הנאות םהל קפסל םיצור ונניאי'
 1: "ונתיאמ ולזגש שוכרה ןובשח לע תובדנב םיצור

133 

 תא "סקנפ"ב תורעהב ימלשורי איבמ ויתונורכז ךמס לע

 ראורבפב 5-ב תוגיצנה לש תבחרומה התבישיב םירבדה ןכות
 הבישיב .ילהנימה ןונגנמהו רוביצ-יגיצנ םג ופתתשה הב ,3
 לכמ וטיגה תא תיצהל ץיבוביל .מ לש ותינכת התלעוה וז

 םשל קשנב שומיש ךות רעשה תא ץורפלו ולוסיח תעשב וירבע

 הבישיב םיפתתשמה ידי-לע הלבקתה אל ותעצה .תינומה החירב

 םינכומ ויה אל םישנאה -- םהבש ירקיעהו ,םימעט המכמ
 תא ריבסה (המחלמ יסיסכתב יקב היהש) ץיבוביל" :ךכל

 השורד תינכתו תשומחת דבלמ ,םרב .ןויגהבו תוריהבב ותינכת

 תא ריקפהל תוגוכנ תאז םע דחיו ,הזעהו תיברק חור םג התיה
 :?/'תאז חור םירסח ויה םיפתתשמה .םידליה תאו םישנה

 הנחמ"ל וטיגה היה רשאכ ,1943-ב "טוקריסק"ה ירחא

 תוגיצנה תויוכמס ."הנחמה שאר"'ל ץיבוביל .מ הנמתנ ,"הדובע

 רזיראפ .ג הנומ 29,3.44-ב .ירמגל ולטובש דע וכלהו ותחפ

 זעונה ןויסנה .ודיקפתמ קלוס ץיבוביל .מו "הנחמה שאר"יל

 -תונורק תדמעה בכעל ץמאמ היה ץיבוביל ןנכתש ןורחאה

 הצר ךכב .וטיגה לוסיח ברע ילוואש ידוהי תרבעהל תבכר
 תינכתה לבא ,היגמרגל םידוהיה חוליש תא בכעלו ןמז חיוורהל

 .לעופל האצי אל
 םימי :םייחב ץיבוביל לדנמ היה אל וטיגה לוסיח תעשב

 הצצפ העגפ ,םיסורה לש ריוואה-תוצצפה ןמזב ,ןכ ינפל רפסמ

 השמו לדנמ ,ןבואר םיחאה .ץיבוביל תחפשמ הרג וב תיבב

 ץיבוביל לדנמ .ועצפנ ,הנטקה התב לע הככוס הפוגבש ,ותשאו

 וכרדב םייחב םירתונה ותוא וויל םויה תרחמל .ויעצפמ תמ

 ןמ וחלוש םידוהיה ינורחאש ינפל תודחא תועש ,הנורחאה

 ,וטיגה
 םיגורחאה וירבד תא ץיבוביל .מ רסמ ותומ ינפל םידחא םימי

 ראשית התא םא" :יקסנליש בד ,וטיגב תרתחמה ישנאמ דחאל

 ךיא ,המחל איה ךיא ,ילוואש לש הליהקה לע רפסת ,םייחב

 :*."התמ איה ךיאו הייח לע הקבאנ ךיא ,היח איה
 תושבגתה ימיב .ץכ ןורהא היה וטיגה יגיהנמ תרובחב ינשה

 ףרוצ ןכמ רחאלו יללכ ריכזמ לש דיקפת אלימ תוגיצנה

 המחלמה יגפל .ןֶארפ ריעהמ םינבר תחפשממ ואצומ .תוגיצנל

 יגיהנממ דחא היה ."ידוהיה יממעה קנבה" לש ולהנמ ץכ .א היה
 םיטילפל עויסה ןוגריאב קלח לטנו ,ילוואשב .ס.צ תגלפמ

 .ןילופמו הינמרגמ ילוואשל ועיגהש םידוהי

 לגב .וטיגה יבשות לש םהיתויעבל הבר הנבה הליג ץכ .א

 אוה) רהוסה-תיבב אלכנ ,המחלמה תליחתב ,ןושארה םירסאמה

 תופסכל רושקה לכב יקבו קנבה לש ולהנמ ותויה לשב ררחוש

 התפסנ ותחפשמ .(ותושרב ויה תופסכה תוחתפמ .ןנכותו

 .ללכה תורישל רסמתה קוור ותויהבו תונושארה "תויצקא"ב

 יניינעל ןותנ ולוכ היה הלילב תרחואמ העש דעו רקובהמ"

 .ריעה לא ץיבוביל לדנמ םע אצוי היה םיירהצה ינפל ,וטיגה

 היה ברע תונפלו ,תוגיצנה-תיב לא ץרו בש היה םיירהצב

 םיניינעה תא םש רדסמו בשוי ,זאקוואק לש וטיגה לא רבוע

 תוכשוממה תובישיב בוש בשוי היה ברעה תועשב .םיפטושה

 ,ףתושמ חבטמב ותניפ לא רס היה תוצחב קרו ...תוגיצנה לש
 ופוג הנבמ ללגב :+,"חוכ ףילחהלו חונל ,ונכשמ היה םש םוקמ

 ר"ויה תא הוויל רשא אוה ."הלצכ' הביחב והוניכ ןטקה
 ינפל וטיגה ירבוד ויה םהינש .תושקה תומישמה לכב ץיבוביל

 ."טיראסימוקסטיבג"ב םיבצייתמ ויה עובשל תחא .תונוטלשה

 ,ותעדב ובשחתה לכה ."ץולחה" תרתחמ םע רשקב דמע ףא אוה
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 .אלמ ןומא וב ונתנו ויתוצעל ועמש תרתחמה ישנא ףאו

 המישמה תא ומצע לע ץכ .א חקל יקציבוזמ תיילת ינפל

 לולע הילתה-דומע רוסינ יכ ,תרתחמה ירבח תא ענכשל השקה

 הברה ונדביא רבכ ונא" :וטיגה יבשות 4800 לע ןוסא איבהל

 15." תימצע הדמשה השוריפ הז הרקמב תודגנתהו םירקי תונברק

 םג קמונ תרתחמה לש התינכתב ךומתל ץכ .א לש ובוריס

 ייח ליצהל ,םירקמה בורב ,תוגיצנה החילצה זא דעש ,ךכב

 תחלצהב הנימאהו התעפשה לכ תא הליעפה תוגיצנה .םדא

 המקנל חוכ רוגאל תרתחמה ירבחל אופיא ץעי ץכ .א .היצמאמ

 .םיאתמה עגרב תנגרואמו תננכותמ תודגנתהלו ביואב
 הרזעהו הקפסאה ,םיביטרפואוקה תדובעל יארחא היה ץכ .א

 לכ תורמל הרידס הקפסא איבהל חילצה אוה .תילאיצוסה

 וקלוס ותעפשהב .וטיגב בער תובר םימעפ ענמו ,םילושכמה

 .תישיאה םתבוטל םדמעמ תא ולצינש םימרוגה הקפסאה םוחתמ

 ףיסוה םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה תעשב ץכ .א לש ותומ
 םע ועסוה ,ןוטרק .ב ,תוגיצנה רבח דועו ץכ .ותומדל רהוז

 .א הצר ,וטיגה ףקוה רשאכ ,"היצקא"ה םויב .םינקזהו םידליה
 ריתהל םידוהיה םירטושה לע הוויצו ,םיבשותה תא ליצהל ץכ

 לנמרגה רמשמה םלוא .וטיגה תא בוזעל ךכב הצורה ידוהי לכל

 םכרדב וטיגה ידלי תא הוויל ץכ .א .תאז ריתה אל רבגותמה

 םתא דחי ךלהו וטיגה ידלי ויה הנורחאה ותגאד" .הנורחאה

 םע דחי םיפסנ םה ,וטיגב וניגיצנ לש םלרוג הז .חצנה ךרדל

 16. םהיחא
 שי ותוכזל .ןוטרק (לרב) סירוב היה תוגיצנב ישילש רבח

 ינפל .ילוואש תייריע תצעומ רבחכ םינש-תבר תוליעפ ףוקזל

 .ללכה תבוטל תובר השעו רישע תיב-לעב היה המחלמה

 לצינ אוה .תינויצה העונתל דגנתהו טסישידיי היה ויתופקשהב

 רבח היה ןוטרק .םידוהיל עייסל ידכ ,םיאטילה םע וירשק תא

 ןפואב ינא" ."רגא'ז תריזג" תא לטבל החילצהש תחלשמה

 -שהל ךנוצר םא קושב הפ גרוהל ונאיצותש ףידעמ ישיא

 ז'.סוקנטס הנוממל רמא -- "ונדימ

 לכש המחלמה תליחתב .םדקתמ ליגבו הלוח היה ןוטרק .ב

 ןתיא ראשנ ותחפשמ תא ודקפש תונוסאה ףא לע ךא ,וינב תא
 םיינמרגה תונוטלשל ענכנ אל ,רשי םדא היה אוה .וחורב

 אלימ תובורק םיתעל .םיווש לא הוושכ םמע רבידו ,םייאטילהו

 3.םייאטילה תונוטלשה לא דוחיב ,חילש לש דיקפת

 .םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה ןמזב והואר הנורחאה םעפב

 דובכב וייח ימי לכ יח אוה" .חולשמל ץכ ןורהא םע ףרוצ אוה

 הנורחאה וכרדל םג ךלה ךכ -- הפוקז המוקבו טקשב ,הוואגבו

 19,"הוואגבו דובכב
 םיליעפה ןמ היה ,רלה ןורהא ,תוגיצנה ירבחבש ןקזה

 םינויצה ר"ויו םירחוסה קנב להנמ ,ידוהיה רוביצב םידבוכמה
 הליהקה-שארו תונוטלשה םעטמ בר היה רבעב .םייללכה

 תא רלה .א להינ וטיגב .אטילב תידוהיה הימונוטואה תפוקתב
 .תיברימה תוליעיב םיפסכה ולצונ וחוקיפ תחתו ,םיפסכה יניינע

 ישנא תא דחשל ףסכ ףא וידיב היה דלונה תא הארש ךותמ

 םייסנניפה םיניינעה ןכש ,רתויב יארחא היה ודיקפת .ןוטלשה

 .ןיקתה םלוהינל םרת ונורשכו תוידוסב ולהנתה וטיגה לש

 -ינב 50-ל םינמרגה תשירד הנודנ הבש ,תיטמרדה הבישיב

 רלה .א אשנ ,וטיגל םיכרצמ תחרבה יוליג תובקעב ,הבורע

 ירבחבש ןקזה ,רלה .א" :םיפתתשמה לכ תא עזעזש םואנ

 ונרבע לע הריקס רסמ ,תינפוג הניחבמ ולוכ ץוצרה ,תוגיצנה

 אטיל תודהי

 תוצראב וניתודלותש ,הנקסמ ידיל אבו םיכוב-לוקב ירוטסיהה

 אצי זעמ יכ ןורחאה עגרב דימת ררבתמש ,וחיכוה תונוש

 עיצהלו רשפאש המכ דע לדתשהל שי ותעד יפל .'קותמ

 סנקב וטיגה לע הריזגה תא רימהל רתויב םינוילעה תודסומב

 עשווינ ילוא ,םירוהרה ררוע הזה ןויערה .םוכס עיצהל ילבמ

 הינמרגב זוכיר-הנחמל חלּוש וטיגה לוסיח םע ?%,"? תאז לכב

 .הפסנ םשו
 -ינקסעמ רבעב היה ץיבומרבא השנמ-רב תוגיצנה רבח

 -גנוקל ריצו אטילב "יחרזמה" ר"'וי ,ילוואשב םיעודיה רוביצה

 םייס ןכמ רחאל ,הבישי דימלת היה ותוריעצב .םיינויצה םיסר

 שארכ ונויסנ .עודי ןיד-ךרוע היהו םיטפשמל הטלוקפה תא

  אטבתה ,הליהקה לוסיח ירחא המקוהש ,"הרזע" תידוהיה הרבחה

 תישיאה ותמזויב םג אלא ,ודיקפת עוציבב קר אל וטיגב

 ,רצק ןמז תוגיצנה רבח היה אוה .תילאיצוסה הדובעה םוחתב
 אוה םג ,לאירזע ונב .ודיקפתמ שורפל ץלאנ ותלחמ לשב יכ

 רצחב ,המחלמה תליחתב םינושארה םירוצעה םע הרונ ,ד"וע

 -ובמה תמישרב היהש ויבא םוקמב רסאנש רחאל ,רהוסה-תיב
 תוחונמל אבוהו ,ג"שתב 72 ליגב רטפנ ץיבומרבא .מ.ב .םישק

 .וטיגה םוחתבש ינוריעה ידוהיה תורבקה-תיבב

 לעב ,ילוואש ירישעמ היה ,.ר.פ ,תוגיצנגה לש רבח דוע

 ויונימו תירוביצ תוליעפב קסע אל ןכ ינפל .תשורח-תיב

 רקיעב םידוהיה ויחַאל רוזעל לדתשה אוה .יארקאב אב תוגיצנל
 תכירע ןמזב ,חילצה םירחאו ןיגרוב .ש םע .וטיגה דוסי םע

 ולצינ ךכו המשרהה יספט תא םילעהל ,ןיסולכואה תומישר

 .פ קסע תימשרה ותוליעפ דצל ךא ?י,ריעה ינקזמ תורשע

 -עבטמ םתושרב היהש הלא .בחזבו ץוח-עבטמב רחסב םג .ר
 גרח .ר.פ .ךכב קוסעיש וטיגב םדאל וקקזנו ופילחהל וצר ץוח

 ,תוגיצנה ירבח ידיזלע םעפ אל רהזוהש תורמל .ותוכמסמ

 ,תונוטלשה ידיזלע רצענש רחאל םתולדתשהב ררחוש ףאו
 השרד ךכיפל .חריעה תישפח האיציל ותוכזב הערל שמתשה

 תונעיהל ובוריס .האיציה תודועת תא ריזחהל תוגיצנה ונממ
 הבישיב .ודיקפתמ שורפי תוגיצנה רייויש םרג טעמכ וז השירדל

 : רמאנ .ר.פ תשרפל השדקוהו ,1943 סראמב 21-ב המייקתהש

 דסומה רבחכ וראות תא תמלוה הנניא .ר,'פ לש ותוליעפ"

 היתוחוכ לכב תצמאתמ תוגיצנהש העשב .וטיגה לש ןוילעה

 לע לקהל םיכרד תשפחמו וטיגב לודגה רוסחמה לע לקהל
 ,עורזה חוכמ וטיגה ללכ לע הלטוהש ,הארונה ךרפה"תדובע

 לע תפחרמה תוומה תנכס תקחרהל שפנ-תוריסמב תלעופו

 ול האיבמה הדובעב .ר,פ קסוע העש התואב -- דימת וטיגה

 ץוחמ תוגיצנה-רבחכ ולש העונתה שפוח תא לצנמו תיטרפ האנה

 ודגנ וטקננש םיעצמאה לכ ...אדירג תוישיא תורטמל וטיגל
 -ילוסב .ר 'ה עגפ ןורחאה ןמזב ...תוישממ תואצות ונתנ אל
 םע תבשחתמ תוגיצנה ...הסג הרוצב תוגיצנה ירבח לש תויראד

 םיגיצנה רבחמ .ר.פ תא איצוהל דחא הפ הטילחמו הו לכ

 עיגרת הטלחהה .וטיגה ןמ האיציה תודועת לכ תא וגממ תחקלו

 'ה לש םישעמה תמחמ הררועתנש תושגרתהה תאו תוחורה תא
 לע תדמועה תוגיצנה לש התדובע בצק תא ריבגת איה .ר
 22/וטיגבש ץוביקה לע דימת תופחרמה תונכסה תקחרה רמשמ

 .תיביטקלוק תוירחא ךותמ וטיגה יניינע תא הלהיג תוגיצנה

 ,רתויב הברה העפשהה לעב היה ,ץיבוביל .מ ,תוגיצנה ר"וי

 ולבקתנ אלא ,תוישיא תוטלחה ויה אל לביקש תוטלחהה ךא

 םוש וטיגב היה אל .תוגיצנה ירבח ראש םע תוצעייתה ירחא



 ילוואש וטיג

 תוגיצנה ינוידב ופתוש תוילרוג תויעבב .רחא ימשר ירוביצ ףוג

 ישנאמ ןכו םילעופהו היצנגילטניאה ןמ רוביצה ידבכנ םג
 ולרוגב ,הבורעה-ינב תשרפב םינוידב היה ךכ .ילהנימה ןונגנמה

 .המודכו השוריה תוכזב ,הדוליה לע רוסיאב ,יקציבוזמ לש

 םע עגמב ואב םהידיקפת תוכזבש םישנאב הרזענ תוגיצנה

 -תיב היה רתויב תובושחה חתפמה-תודמעמ תחא .תונוטלשה

 ותוליעפב רתויב םיניינועמ ויה םינמרגהש ,לקנרפ לש תשורחה

 ,הז תשורח-תיבב חתפמ-תודמע וספתש םישנאה .הניקתה

 אלימ תובורק םיתעלש ,ץכ לאומש ןכו לדרומ והילא םהיניב

 םג אלא םירשק ילעב קר אל ויה ,תוגיצנה םעטמ תויוחילש

 תא תוגיצנה השקיב םעפ אל .םינמרגה לע העפשה ילעב

 .תונוטלשה לצא םתוברעתה

 ללגבש ,הכאלמ-ילעב לש "היטארקוטסירא" הרצונ וטיגב

 םיתעל םילגוסמ ויהו םינמרגה לצא דחוימ סחיב וכז םתונמוימ

 םיתעל תוגיצגה הרזענ ,לשמל ,ךכ .תונוטלשל וטיגה ןיב ךוותל

 םייפגמ תריפתב ותונייטצה תוכזבש ,שוילפק ןמלז רלדנסב

 2:.םינמרגה ידימ ןברק ררחשל םעפ אל חילצה

 אלל ,תידעלבה התוירחא לע הלעפ ילוואש וטיגב תוגיצנה

 םוש הלביק אל איה .םירחא תואטיגב םיטארנדויה םע םירשק
 וטיגמ םישנא ואב ילוואשב תורועל ר"חהיבל .ץוחבמ הרזע

 םע רשק רצונ אל לבא ,םיירחסמ םיניינעב הנבוקמו הנליו

 ןכוסמ היה םיטארנדוי ןיב הלועפ ףותיש .םירחא םיטארנדוי

 .ידמ
 לש לעופל האצוהל תויוכמס ונתינ תידוהיה תוגיצנה ידיב

 תא תונשל וא עונמל תורשפא אל ךא ,תונוטלשה תודוקפ לכ

 תא ךכרל הידיב הלע תובורק םיתעל .םידוהיה לע תוריזגה

 דע ולבגוה "טוקריסק"ה ךילהתב .תמייוסמ הדימב תודוקפה

 -רגאל"ה ןונגנמל הכפהנש ,תוגיצנה לש היתויוכמס םומינימל

 םתוא ילוואשב ןונגנמב וראשנ תמייוסמ הפוקת ."רטייל

 רבמבוגב 5-ב "היצקא"ה ירחא .תוגיצנב םג ותרישש םישנאה
 ופרוצ הירבחמ םיינש רשאכ תוגיצנה לש הידי ופר 3

 ףוסב ושענ םישיאה יפוליח .םינקזהו םידליה לש חולשמל

 ,ידוהיה הדובעה-דרשמ להנמל רזיראפ .ג לש ויונימ םע ,3

 .הנחמה שארל -- 1944 ראורבפמו
 (הדפיילק) למממ עיגה אוה .הינמרג השאל יושנ היה רזיראפ

 םירועיש ןתממ סנרפתה המחלמה ץורפב .1939-ב ילוואשל

 םע וטיגל סנכוה םינמרגה ידי-לע ריעה שוביכ ירחא .םייטרפ

 ףאב הרחב אלו היתונורקע לע הדמע הינמרגה ותשא .םידוהיה

 ינש תאו התוא ררחשל ויה תויושעש תויורשפאה יתשמ תחא
 ותוהבא תשחכה וא ןישוריג :וטיגה לא הלעב םע הכילהמ הידלי

 םיבוט ויה וטיגה יבשות םע היסחי .הידלי ינשל רזיראפ לש

 .וטיגב "טילש" השענ הלעבש דע ,םלרוגמ רפש אל הלרוגו

 םשו ,רהוסה-תיבב רזיראפ אלכנ תילכלכ הריבע לשב

 ראשמ לדבנ אל יכ ףא ,.ד.סה ידיקפ לא ,הארגכ ,ברקתה

 הגיצה "ןילרב" ןולמה-תיבב ותדובע תפוקתב קר .םיריסאה

 וילאש ,רטסרפ רריפמרוטשפואה ינפב ןולמה תלהנמ ותוא

 דרשמ) "טמאסטייברא"ה שארל והנימ הלה .דאמ ברקתה

 ."רטסטלארגאל"ל --- 1944 סראמב ,ןכמ רחאלו ,(וטיגב הדובעה

 ףא ,וז הפוקתב הנתשה רזיראפ לא וטיגה יבשות לש םסחי

 .םישנאה ןמ קלח לש םנומא תא שוכרלו םינפ דימעהל עדי יכ
 ויה דחושו תותיחשו ,וטיגב תירסומה תעמשמה תא רפה אוה

 ףסכ םידוהיהמ טחס ריזראפ *+."ונוטלש" תחת ימוימוי רבדל
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 תוללוה-תוביסמ ןגריא ,םישנל לפטנ ,םתושרבש ךרע-ירבדו

 טילשכ ומצע שיגרה אוה .העווזו דחפ תושגר הררוע ותוגהנתהו

 אל .תיטרפה ותלעותל לצינ ודמעמ תאו וטיגה לש ידעלבה

 ךלה ונב םג .וטיגב הכאלמה-ילעב תא לצינ םינמרגהמ תוחפ

 גישהל ויצמאמ ,וטיגה לש םינורחאה וימיב וישעמ .ויתובקעב
 ידכ ושענ ,הינמרגל םידוהיה תרבעהל תונורק ריחמ לכב
 ןמ ודרוה ותחפשמו אוה .םידוהיה תמקנמ "ורוע תא ליצהל"

 לטנ רזיראפ .םמעזמ ולצינ ךכו הדעיל העיגהש ינפל תבכרה

 .ודיב ודיקפה םידוהי המכש ךרע"יצפח םג ומע

 ,םינמרגה לש יולגה םנכוס ,הלועפ-ףתשמ לש הז סופיט

 ןייצל יואר .וטיגה לש םינורחאה םישדוחב הריוואה תא ריכעה

 -יפתשמ תצובק וביבס זכרל חילצה אלו ודבל לעפ אוה יכ

 ,םוקמה ינבמ ויה אל םה םגש ,םיינש וא דחאל טרפ ,הלועפ

 תולוצינמ תחא התליג המחלמה ירחא ?*.יקסנדג ךירא ןוגכ

 ,רזיראפ תא ,הינמרגב תיטייבוס הדקפמב הדבעש ,ילוואש
 רזיראפ עיפוה 1970-ב הקווג לש וטפשמב .ןידל ותוא העבתו

 .דעכ

 תוליעפ

 ילאגיל-יצח ,ילאגיל :םירושימ השולשב הלעפ תוגיצנה
 יווצ תא םסרפל םיגיצנה וצלאנ ,דחא דצמ .ילאגיל-יתלבו

 אללו תרוויע הרוצב םועציב אל ,ינש דצמ .םעצבלו תונוטלשה

 .םישנאב תובשחתה

 גשוהש רבד ,םידוהיה בצמ תא ביטיהל ופאש תוגיצנה ירבח

 ץיקב ענמיהל ןויסנב ,לשמל ,ךכ .םיבורמ םיצמאמבו למעב

 רמא ,קושיליוודרב לובכה הנחמ לש שדחמ ותחיתפמ 3

 םיכסת אל תוגיצנהש ןוטלשה ידיקפל יולגב תוגיצנה ר"וי

 ,חצר תוכמ וכוה םישנא" וב םוקמל םישנא חולשל ןפוא םושב

 ץלושו רטניג .םומ-ילעבל ויה םתיצחמ טעמכו ופסינ תורשע

 אל יכ ולדתשיש וחיטבה (ינמרגה הדובעה-דרשמ ילהנמ)
 תוגהנתה -- רחא הרקמב ?%."קושיליוודרל םידוהי וחלשיי

 ינמרג לכ ךרבל םידוהיה תא וצליאש ,הפועתה"הדשב םירטוש

 םיעצמא טוקנל" תוגיצנה הטילחה -- הצירבו עבוכה תרסהב

 -דתשהו םיצמאמה לע ?*."תוללותשהה תא קיספהל ידכ םיידיימ

 -סטיבג"ב לחה ,םיינמרגה תונוטלשה לצא תוגיצנה לש תונל

 :האבה תודעה הראשנ ,"ראסימוק-לארנג"ב הלכו "ראסימוק

 קבאמ לובכה-ילעופ רורחש לע הקבאנ תידוהיה תוגיצנה'

 -יסמב ,הפועתה-הדשב הדובע-תומוקמ האצמו העגי איה .שאונ

 םישנא םע הרשקתה תוגיצנה .םירחא תומוקמבו לזרבה-תול

 .תורכמה ןמ םידוהיה תא שורדל םהילע העיפשהו העפשה-ילעב

 3."החלצהב הרתכוה תוגיצנה תונלדתש

 תודובעה עוציבש ךכ לע הדמע תוגיצנה יכ ,ןייצל יוארה ןמ

 לש םמויקל יאנת ךכב התאר ןכש ,הלועמ היהי םינמרגה ןעמל

 וטיגב םילעופה וכז וז הפקשה-תדוקנ ךותמ .וטיגה יבשות

 ירבח לש םתשיג .םיבשותהו תוגיצנה דצמ הבר הכרעהל

 תוארלו רשפאה לככ דמעמ קיזחהל ןוצרה לע הססבתה תוגיצנה

 הדובע תקספה לכל ודגנתה ךכיפל .תירבה-תולעב ןוחצנב

 ידבוע וזירכה רשאכ .הלבח ישעמל וא םידוהיה םידבועה דצמ

 ,םש תלשבמה ירוטיפ דגנ האחמב ,התיבש יִאי'ציַאקניל הנחמ

 התונשיהש הריהזהו ,הנחמה ישנא תוגהנתה לע תוגיצנה הזגר"

 םירקמב יכ ,ןייצל יואר ?"."תורומח תואצות איבהל הלולע
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 .םינמרגה תוינידמ תא תוגיצנה תוינידמ המאת םימייוסמ

 דוביעל תשורחה-תיבב דוחיב ,םידבועל םיקוקז ויה םינמרגה

 ,לובכה תורכמב ןוגכ ,םירחא הדובע-תומוקמב ןכו ,תורוע

 תודובעל תאצלמ וקמחתה םיאטילה םוקמה יבשותש ןוויכמ

 םיבשותה לכ לע היפכ-תדובע הגהנוה 1941 ףוסב .תושק

 -ילה יאמצעה לשמימה" לש םיילרנגה-םיצעויה .''דנאלטסוא"ב

 הלועפ ףתשל השקבב תימוקמה היסולכואה לא ונפ "יאט

 .הינמרגב וא המצע אטילב הדובעה םוחתב םג ינמרגה ךיירה םע
 "הבוחה תדובע"ב וקסעוה 1942 ילוי שדוחמ םינותנה יפל םלוא |

 םינמרגה 39.םיצע תתירכבו לובכ תיירכב םישנא 7000-כ קר
 .ידוהי הדובע-חוכב רזעיהל אופיא וצלאנ

 תבוט לש ןורקיעב תוגיצנה הלגד הדובעה-תבוח ןינעב םג

 ,םישנאה יניעב תקדוצ התארנ דימת אל הדובעה תקולח .וטיגה
 ועגפנ םיתיעלו ,חשק היפכ-תדובעל םיקחורמ תומוקמל וחלשנש

 חולשל הפידעה תוגיצנה .וטיגה יבשות לש םיישיא םיסרטניא

 .םיטילפ וא םידדוב םבור ,עוצקמ אלל םישנא הדובע-תונחמל

 רודיס .םידבועה לש םליגבו יתחפשמה םבצמב הבשחתה םג איה
 .םידוהיה דצמ תילילש הכרעה ררוע הדובעה תקולח לש הז

 םיינמרגה תונוטלשה לא םידוהי ונפ םהבש םירקמ םג ויה
 -תונחמל חלשיהל אל תנמ לע ,תוסח תשקבב םייאטילה וא

 -לשה ץחלל ענכיהל תוגיצנה הצלאנ הלאכ םירקמב .הדובע

 וטיגה יבשותמ קלח לש םחופיק רבדב העד החוור .תונוט

 םירקמב הרתיו אל תוגיצנה ."םיבוטה םירשקה ילעב" תבוטל
 תוטמתשה לע שנועכ תונחמב הדובעל םישנא וחלשנ םהבש

 .םירחא םידוהי יפלכ ילילש סחי לע וא הדובעה-תבוחמ

 ףא וטיגה יכרצל תוגיצנה הגאד ילאגיל-יתלבה רושימב

 ימינפה רדסל תיארחא התיה תוגיצנה .תויקוח-יתלב םיכרדב

 .טרפו טרפ לכ ייח לעו ללכה ייח לע קבאמ הלהינ ךא ,וטיגב

 ידיל ולפגש תונברק תלצה התיה תונכוסמה תומישמה ןמ תחא

 םג ,תונוש תוריבע תובקעב "ופאטשיג"'ה ידיל ףאו הרטשמה
 םידוהיה ישעמל תיארחא הנניא תוגיצנהש וסרג תונוטלשה םא
 .וטיגל ץוחמ

 םידוהיה ידירש ילוואשל עיגהל ולחה 1941/42 ףרוחב

 : םהיבושייב תידוהיה היסולכואה לוסיח רחאל ,הביבסה תורייעמ

 ,הבוקניל ,זלט ,קושיליוודר ,ןאשרוק ,םלק ,גירוואט ,ןאיבוטיצ

 תודועת תגשה תייעב הדמע תוגיצנה ינפב .דועו לובסופ

 .םיעובק וטיג-יבשות לש סוטאטס םהל וקינעיש ,םנעמל

 יפל) וטיגה יבשות רפסמ לע תונדפקב וחקיפ תונוטלשה

 תינמרגה ןוחטבה-תרטשמ שאר תדוקפ יפל .(ןוזמה-תונמ בוציק

 עידוהל ךירצ היה ,1941 רבמצדב 15-מ ,ינרא'צ ר"ד ,ילוואשב
 1942 ראורבפב 20"ב .וטיגה יבשות רפסמב יוניש לכ לע
 אבהלו ןאכמ''ש ,ץיבוביל .מל ןוחטבה-תרטשמ דיקפ בוש עידוה

 ןמ וטיגה לא אוביש ידוהי לכל יארחא ,תוגיצנה ר"וי ,אוה
 31 "ותסינכ םע דימ ןוחטבה-תרטשמל עידוהל בייח אוה .ץוחה
 תוגיצנה ירבח ורידסה ,זלטמ םישנא תצובק העיגה רשאכ םלוא
 ופריצ ,חפמ דוד-ןגמ לש יאלט וניכה םה .וטיגל םתסינכ תא
 תודועתהו ,וטיגה לא הדובעה ןמ םירזוחה תוגולפל םישנאה תא
 םיטילפה לש םהיתויעב לכש םירקמ ויה %?.התיבה םהילא ואבוה
 אללו תוידוסב תוגיצנה ירבח ידי-לע ורתפנ ילוואשל ואבש
 םידדוב וטיגל ועיגה תובורק םיתעל .םמצע םיטילפה תעידי
 ורגסוה םקלח .םהיאובחמב הנכס םהל הפקשנש תוחפשמ וא

 תחת ילוואשל ואבוהו ,אובחמ ואצמ םלצאש ,םיאטילה ידידלע

 אטיל תודהי

 םתרבעהו םרורחש ןעמל םיבר םיצמאמ התשע תוגיצנה .רמשמ
 93,וטיגל

 םישנועל םינודנהו םיריסאה רורחש תא הגישה תוגיצנה

 לש תרבגומ הקפסאב :תונוש םיכרדב ,תוומל ףאו םירומח
 םיתעל .המודכו דחוש תועצמאב ,לובכ-תורכמל תודבוע םיידי
 ןוזמ-יכרצמ תחרבה לע הרומח הרוצב םישנא ושנענ תובורק
 יצמאמ תוכזב .תוומ שנוע לח ,"ךיירה שוכר" תבינג לע .וטיגל
 ,רלמָא דודו אריפש וזכ "הריבע" לע שנועמ ולצינ תוגיצנה

 יפל יאשחב אצוה -- ובנגש תורועה -- תויארה רמוחשכ
 תורועה .יאטילה הרטשמה-שאר תריגמ ךותמ תוגיצנה תארוה
 %,ונגסל דחוש תתמכ ורבעוה

 וגהנ םימייוסמ םידוהי םע םיישיא תונובשח תכירע םשל
 תנכוסמ התיה תאזכ המשאה ."םזינומוק"ב םמישאהל םיאטילה
 ומשאוהש םידוהי ליצהל תוגיצנה החילצה רפסמ םימעפ .רתויב

 הרייעה ןמ ,שריהו םוקרב ,ןוזמולב הרקמב ."םזינומוק"ב
 השולשש ,הרייעה רמוכ תרזעב תוגיצנה החיכוה ,הבוקניל
 ויה םה :םדמעמ לשב ,םיטסינומוק תויהל םילוכי םניא הלא

 9,םיטייבוסה ידי-לע ומאלוה םהיקסעש םירחוסו םינוונח

 םתוא וקיזחה הליחת :םידחא םיבלשב השענ םידוהי רסאמ

 -תיבל םוריבעה ןכמ רחאלו ,תיאטילה הרטשמה דילש אלכב

 ידי-לע ראותש ,הצמשל עודיה ףתרמב "ופאטשיג"ה לש רהוס
 םימתכומ םהיתוריקש ...םירדח ינש ויה ףתרמב" : םיריסאה דחא
 היה ןושארה בלשב %."...זא ינועזעז אל יכבו תוקעצ ...םדב
 וליפא דחשל לק היה םיאטילה תא -- ריסאה תא ררחשל לק
 ודעוי וב ,םודאה רהוסה-תיב היה אבה בלשה ."המיגל"ב

 ןמ םידוהיה תא ליצהל ידכ .םידחוימ םירדח ינש םידוהיל
 הרקמב .רתי-ץמאמ םיגיצנהמ שרדנ רהוסה-תיבמו ''ופאטשיג"ה
 ידכ לכה תוגיצנה התשע ,ירפ אשנג אל תונלדתשה עצבמש
 ריבעהל םיחילצמ ויה םימעפל .םיריסאה לש םהייח לע לקהל
 בערמ אלכב ותמש יפכ ,בערמ ותומי אלש םינודנל םחל-תסורפ
 היה רהוסה-תיב .יקסנזדורג לארשיו רכיילג .מ ,ךיליירפ .פ
 ףא םהיניב היהו ,וטיגה רדגמ דבלב םירטמ תורשע קחרמב
 וטיגה םע רשק לע רומשל וחילצה םיריסאה .ףתושמ ריק
 וטיגה ןמ וליאו ,וטיגל רצחה ןמ וקרזנש תואקתפ תועצמאב
 .רהוסה-תיב רדגל רבעמ לא ןוזמ-תוליבח םיקרוז ויה

 איבה םוי לכ .הדרחו חתמ םיאלמ ויה וטיגב םוי"םויה ייח
 לכה םיתיעל הארנ וטיגה יבשותל םא םג .תושדח תונכס ומע
 .םדא ייח תלצהב תועיבקב הקסע תוגיצנה ירה ,הרושכ

 שופיחב .תיגומה ''היצקא" תנכס ינפב וטיגה דמע 29,8.42-ב
 לודגה םבורש ,שיא 21) הדובעה ןמ םירזוחה לצא ךרענש
 םוי ותואב ךרעש ,י'ראסימוקסטיבג"ה ידידלע (רעונדינב ויה
 ,המדא-יחופת ,ץע"יחופת :ןוזמ-יכרצמ ומרחוה ,וטיגב רוקיב
 תמישר תא רוסמל תוגיצנה השרדנ תרחמל יז,דועו םיציב
 תא ורסמ ,יול-ןור הרש ומכ ,םישנא המכ ."םיניירבע"ה
 ןמ תורזוחה ןיב ויה התוחאו יול-ןור הרש .תוגיצנל םהיתומש
 עונמל ידכ ןהיתומש תא רוסמל ןהילע דקפ ןהיבא .הדובעה
 ורסמ םידבועה לכ אל םלוא %%.םש ויה אלש םישנאב העיגפ
 ,המישרה תא רוסמל תוגיצנה הבריס רשאכ .םהיתומש תא
 ובצייתי ""ילילפ'ה םרבעב םיעודיה שיא 50-ש םינמרגה ושרד
 רחאל .רהוסה-תיב רעשב ,12 העשב ,1942 רבמטפסב 2-ב
 םג ופתתשה הבש הבישיב ,תוגיצנה הטילחה םירומיש-ליל
 -שמה תומש תא רוסמל ,רוביצ-יגיצנו ילהנימה ןונגנמה ישנא



 ילוואש וטיג

 הלעה ימ רורב אל .הבורע-ינבכ תוגיצנה תבישיב םיפתת
 תריזג הפלחוה םלזמל יפ.דחא-הפ הלבקתנ איה ךא ,וז העצה

 .קראמ 20,000 ךסב סנקב םינמרגה
 לש ןיד-רזג עוציב עונמל תוגיצנה החילצה אל 6.6.43-ב

 דמע הילתה לצב .יקציבוזמ לאלצב לע רזגנש ,יבמופב הילת

 ג"ק 150 םע 20.11.42-ב ספתנ רשא ,ןיקבוד וטיגה קָּפַס םג
 הילתהש ""ראסימוקסטיבג"ה הצר יקציבוזמ לש הרקמב .הנופא
 .יארקאב וז הרטמל רחבנ יקציבוזמ .םידוהיל חקל שמשת

 -פסב ומישאהל הלתמא התיה ןוזמ-יכרצמו תוירגיס תסיפת

 -סטיבג"ה רזג ינויב 2-בו ,יאמב 31-ב רצענ יקציבוזמ +9.תורס
 תוגיצנה .ינויב 6-ב יבמופב הילתב תוומל וניד תא "ראסימוק

 םיחילש וחלשנ םימי השולש ךשמב .וייח תלצהל לכה התשע

 .ויבורקו ותשאמ תושקב ורסמנ ,םינמרגה תא דחשלו ענכשל

 הווקתה תא ןוצרה חיפה ןכ-יפ-לע-ףא" .החלצה אלל םלוא
 ומצע אוה םא ןורחאה עגרב ותוא ןוחי 'ראסימוקסטיבג'הש

 י."זורחאה עגרל איה הנורחאה הווקתה ...חכונ היהי
 דומעל תוגיצנהו וטיגה ידוהי לע היה יקציבוזמ תשרפב

 םינמרגה תדוקפ -- הילע ףסונבו ,המצע הילתה :לופכ יוניעב

 םיניילתה תא ודימעיו הילתה-דומע תא ומיקי םמצע םידוהיהש
 היעב ינפב הדמע תוגיצנה .שיאה לש ותומ תעיבקל אפורהו
 תבחרומ הבישיב + הילתה עוציב תא ליטהל ימ לע : תירסומ
 ובייוח ,1943 ינויב 3-ב המייקתהש ,רוביצ-ינקסעו הלהנהה לש

 שמשל +?רבעב ועציבש תוריבעב םיעודי ויהש םישנא ינש
 .םיניילתה דיקפתב

 ךשמהל הקפסא תפסות םג הללכנ תוגיצנה ידיקפת ןיב

 -יכרצמ .הצחמל-תילאגיל ךרדב השענש רבד ,וטיגב םייחה

 שדוח ידמ .בערדיאנתב םויק ורשפיא תונוטלשה וקפיסש ןוזמה
 ,םללכב םידליהו ,וטיגה יבשות .תובצקומה תונמה ונטקוה
 הרצק ןמז-תפוקת ךשמב קר .רכוסו רשב ,בלח רסוחמ ולבס
 תעינמל הברה התשע תוגיצנה .הנטק בלח תומכ וטיגל הבצקוה

 וטיגב בערמ תוומ ירקמ ויה םיטעמש ןייצל שי התוכזל .בער

 תא דוחיב ,עיבשהל ןהב היה אל םחלה"תונמ יכ ףא ,ילוואש
 ,תויפאמה ילעב םע םכסה יפ לע .השק הדובעב ודבעש הלא

 ףיסוהל םענכשל תוגיצנה החילצה ,לודג ףסכ םוכס תרומתו

 תא .תבצקומה םחלה-תנמ לע םחל לש םיפסונ םימרגוליק
 .רתויב םיקקזנל תוגיצנה הקליח ףסונה םחלה

 ןרקה .הל תומודו וז הרטמל תדחוימ ןרק התיה תוגיצנל

 הבוח-יסממ ,התושרב ויהש תואנדסב תוגיצנה יחוורמ המקוה
 תטלחה יפל .םירטפנ תושוריב קלחמו ,םידימא םיבשות ומלישש

 תוגיצנל הנתינ +% 19.12.42-המ רוביצ-יגיצנו תוגיצנה תבישי
 תרומת םייטרפ םישנא יצפח םירחהל ,חרכה לש הרקמב ,תוכז

 םיינמרגה תונוטלשה םויא תובקעב הלבקתנ וז הטלחה .םייוציפ

 תישארמ ,םנמאו .ילוואש וטיג ידוהיל רכש-ימולשת קיספהל
 "טאיראסימוקסטיבג"הו ,םימולשתה תטיש וטיגב הלטוב 3
 ולביק אל תאז הטיש יפל .וידיל וטיגה תלכלכ תא לבקל ןנכת

 לע הדרי תינכתה .םיכרצמו תונוזמ אלא ,ףסכ וטיגה ישנא
 .איה הרצ -- ומצעלשכ יונישה" :ריהב םויב םערכ תוגיצנה

 -פאה לטובת הז םע דחיו הקפסאה-תורוקמ םע ונרשק קתוני
 ךכל ףסונ 3י."ימשר ןפואב אל ,דצה ןמ המדרבד גישהל תורש

 םידבועה ומליש יוסימה ןורקע יפל .םיסימ םיבשותה לכ ומליש

 לוטיב ירחא םג .םהיתואצוה יפל -- םידבוע םניאשו ,םרכש יפל

 רובע רבעב םהיתואצוה יפל סמ םידימאה ומליש הדובעה-רכש
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 תעבש ןוצר ךותמ עבנ יוסימה ןויער .וטיגה תונחב תוינק
 תחלצה תא חיטבהל םייפסכ םיעצמא תוגיצנה ידיב ויהי ךרוצה
 .וטיגה תנגהל התוליעפ

 םיחירבמ ילב .םירספס ילוואשב םג ויה ,וטיג לכב ומכ

 םהילע הליטה אל ןכלו םייקתהל וטיגה לוכי אל ("רעלגומש")

 וחרבוה ,תולילב דוחיב ,יקוח יתלב חרואב .םישנוע תוגיצנה

 תויושגנתה ויה םעפ אל +*.תומהב וליפאו ןוזמ לש תויומכ וטיגל

 תלעות םירספסה ואיבה רשאכ םלוא ,תוגיצנה ןיבל םירספס ןיב

 אל .ןידה-תדימ תא תוגיצנה םמע התצימ אל ,ללכל יהשלכ
 םירספסה ומלעתה דבלב תיטרפה םתלעותל םתגאדבשכ ןכ

 השארבא ןגריא 5.10.42-ב .םיבשותה ללכ לע ואיבהש תונכסהמ

 -שמהח ידי-לע םימרחומה לכואה-יכרצמ ןסחמ לע תולפנתה" 'ג

 שאר ,הרטשמה ,תוגיצנה הריקחב ופתתשה .תידוהיה הרט

 םיעשופה .ידוהיה ןידה-תיב םגו סאטמאש תיאטילה הרטשמה

 םיעשופה תא ריבעהל ולדתשה םיידוהיה תונוטלשה .לכב ודוה

 .ןוחטיבה תרטשמל ורסמיי אלש ידכ ,ידוהיה ןידה-תיב תושרל

 ןמ השולש יבגל קר רבדל םיכסה תיאטילה הרטשמה שאר
 תשולש .ןוחטיבה תרטשמ לא לבוה השארבא לבא ,היפונכה

 חור .רסאמבו תוכמב ידוהיה ןידה-תיב ידי-לע ושנענ םירחאה
 םעפה תאז -- וטיגה לעו תוגיצנה לע התרש לודג ןואכיד לש

 46..."תושפנ יניד ןודל וטיגב םיידוהיה תודסומל הנושארה

 ותלעותל לעפש ילהנימ דבוע לע עדונשכ ,רחא הרקמב
 הריבעהו תוגיצנה ותוא הרטיפ ,(םיבשותה ןוכיס ךות) תיטרפה

 השינעה תוגיצנה .לובכ-תורכמב השק תיסיפ הדובעל ותוא

 תא השינעה ןכו ,םידיקפ דצמ תונלשר וא החנזה לע םג

 לע לטוהש שנועה ןוגכ ,וטיגה ןובשח לע ורשעתהש םידיקפה
 .םיביטרפואוק ידבוע

 םהיכרצ תא קפסל תוגיצנה הגאד הצחמל-תילאגיל ךרדב

 הלאל םיילענ ורפתנ התמזויב .וטיגה יבשות לש םיימוידםויה

 ובטוה רוידה יאנת ;וטיגה ןמ בר קחרמב התיה םתדובעש

 תיינב ,תוריד ינוקיתל הינב-ירמח תגשה ידי-לע רשפאה לככ

 םיתעל .הדובע- תונחמל םיפירצו וטיגב םילוחה"תיבל רזעדינבמ
 .רתויב תושק תודובע לוטיב םג גשוה

 ,םיווצה םידיעמ ילאגילה רושימב תוגיצנה לש התוליעפ לע

 ,תוארוה עוציבל ודעונ הלא .תוגיצנה םעטמ תורהזאהו תודוקפה
 םירוסיא ,היפכדתדובע ןוגכ ,וטיגה יבשות לכ לע ולטוהש

 .ץוחבמ וחרבוהש ןוזמ-יכרצמ וא יטרפ שוכר תמאלה ,תולבגהו

 תוגיצנה לש םילוקוטורפב ורמשנ תודוקפהו םיווצה בור

 .(ורמתשנ אל םמצע םיכמסמה)
 תונוטלשה לע תולבוקמ ויה יבמופב ימוג-ילוגרפב תואקלה

 ררחשל היצמאמב החילצה אל תוגיצנהש הרקמבו ,םיינמרגה

 םישנוע לע עידוהל הצלאנ איה ,הז ינפוג שנועמ םינודנה תא

 .םעוציב תעשב םיחכונ תויהל םיבשותה לכמ שורדלו םייבמופ

 תויראדילוסל תואירק תוגיצנה תודוקפב ועמשנ ינש דצמ

 הסחיי תוגיצנה .וטיגב בשות לכ דצמ תוירחא תשגרהלו

 שנוע ליטהל החוכמ היה םנמאו .וטיגב תעמשמל הבר תובישח

 ,וטיגב רהוסה-תיב תא הלהינ איה ןידה-תיב םע דחי .יתעמשמ
 יולימדיא לע ,ירוביצה רדסה תרפה לע םינודנ ובשי ובש

 תוגיצנה .םיפודיג לעו םידוהי יבגל חוכב שומיש לע ,םידיקפת
 לש ינדפק עוציב לע םימייוסמ םירקמב דומעל הכירצ התיה

 .וטיגה לע רומשל תנמ לע תונוטלשה תוארוה
 תוגיצנה .וטיגב תודיל לע רוסיאה היה תוגיצנל השק ןחבמ
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 תדוקפ יפל" :רומאל םיבשותה לש תוירחאה שוח לא התנפ
 טסוגואב 15 םוי דע קר וטיגב תודילה תורתומ ןוחטיבה- תרטשמ
 תובשחתמ ןניא םא .תורהה םישנה לע הלודג תוירחא .2

 -שמו ןה ,התימל תויופצ הנייחתש הנכס שי ,תאז הריזגב
 .ףלוח ןמזה" :2.8.427ב עיפוה הז אשונב וצ דוע +*."...ןהיתוחפ

 ,הנרוכז !קוחר וניא טסוגואב 15 םוי !העיגמ הנורחאה העשה
 -תיבב תודיל דוע הנייהת אל 15-ה ירחאש ,תוידוהי םישנ

 תודלוי הנייהתש רוסא 15-ה ירחאש ,הנרוכז .וטיגב םילוחה
 .תויטרפה תורידב תינדפק תרוקיב ךרעית .םייטרפ םיתבב ףא

 תוידוהיה םישנל רוזעל היהי רוסא תויחאלו תודליימל ,םיאפורל
 לא .רומח שנועב שנעיי הז רוסיא לע רבועה לכ .ןתדילב

 ונא .ןכיתוחפשמלו ןכל תונכוסמה תואצותה תא הנחכשת
 הלמה לע הרזחה +%."תוגיצנה -- הנורחאה םעפב ןכב םירתמ

 סחיה תא המיגדמ ,תוידוהיה םישנה לא תינפומה ,"הנרוכז"
 .המויאה תואיצמב הרירבח רסוח תאו וז הריזגל תוגיצנה לש
 םכסה יפ לע ,םידוהיה םיאפורה ויה םיסונא רבד לש ופוסב

 דעומה ירחא וטיגב ודלונש תוקוניתה תא תימהל ,תוגיצנה םע
 לע תודבוע ימלשורי איבמ ודי-בתכב .תונוטלשה ועבקש

 49.הריעצ םא לש תקונית ותימה וב ,וטיגב םייוסמ הרקמ
 תוחירבה התיה תוגיצנה ינפב הדמעש תוכבוסמה תויעבה תחא

 "יסחיה טקשה" תפוקתב תוחירבל ילילשה סחיה .וטיגה ןמ
 תוירחאה ןורקעמ ועבנ ,רתוי תורחואמ תופוקתב סחיה יונישו

 .ולוכ וטיגה תבוט לש לוקישמו ,תידדהה

 יפדלע תוגיצנה הלעפ "יסחיה טקשה'" תפוקתבש חינהל שי

 ויה תאז לכב .ול הצוחמ רשאמ רתוי חוטב וטיגבש ןורקיעה
 -תונחממ וחרב רקיעבו ,תובורק םיתעל םידדוב לש תוחירב
 ,טלקמ אוצמל םיחרובה וחילצה אל םירקמה בורב .הדובע
 תוחירב תעינמל תוינידמהש ,חינהל השק .וטיגל רוזחל וצלאנו

 וחיכוה תוגיצנה ירבח .םהייחל תוגיצנה ירבח דחפ ךותמ העבנ
 ןייצל יואר .ללכה ןעמל םהייח תא בירקהל םתונוכנ תא
 ףסויש ,הנעטב חורבל ףסוי ויחאל השריה אל ץיבוביל לדנמש

 התא" :ולוכ וטיגה לע אלא החפשמה לע קר אל ןוסא טימי

 6,"ילש חא התא ,רכומ התא ,וטיגהמ דחא אל

 -יעפמ םיצורמ ,הארנכ ,ויה ילוואשב םיינמרגה תונוטלשה
 ןה תויבויח ויה םינמרגה לש תוכרעהה .תוגיצנה לש התול

 ורבידשכ םעפ אל ונייצש יפכ ,תוגיצנה יפלכ ןהו וטיגה יפלכ
 הצופנ התיה וז העד .וטיגה לש לוכיבכ "בוטה ומש" לע

 ץורחהו טקשה אוה ילוואש וטיג' :תיצאנה הגלפמה יגוחב
 םאש ,םעפ אל ושיגדה םינמרג םידיקפ "י."דנאלטסואב רתויב

 תיללכ תוינידממ רבדה עבנ -- וטיגל תינומה "היצקא" הפקשנ

 62...ומצע וטיגה תוגהנתה ללגב אלו

 זהשלכ תוילשא ויה תוגיצנלש ,ךכל ומרג ילוואשב תוביסנה

 לע רומשל ידכ ,הדיבש םיעצמאהו הלש עונכישה-חוכ רבדב

 ,הנבוק ,הגיר -- םיכומסה תואטיגב שחרתמה חכונל .וטיגה םויק
 ךכ .וטיגב רתוי םיחוטב ילוואש ידוהי םמצע ושח -- הנליו
 רבמטפס דע תוחירבל תוגיצנה לש הסחי תא ריבסהל רשפא

 .הנליו וטיג לוסיח לע תועידיה וטיגל ועיגה רשאכ ,3

 התוינידמ תא תונשל תוגיצנה תא ףחד הנליו וטיגב שחרתמה

 "לובג תגסה-יא"ו "םויקה תרימש" תוינידמ .תוחירבל סחיב
 .תואיצמל דוע המיאתה אל

 םיטרקומידב אל ףאו םיאטילב ןומא הנתנ אל םג תוגיצנה

 ומויק תפוקת ךשמב -- ומצע דעב רביד רמח ןויסנה .םהבש

 א טיל תודהי

 םידוהיה תא ילוואשל םיאיבמ תובורק םיתעל ויה וטיגה לש
 ורגסוה ךכ .םהידי-לע ורגסוה ךא ,םיאטיל לצא אובחמ ואצמש
 הרייעב הרתסוהש תורענ תצובק ,ותייערו ץנול ףסוי ר"ד גוזה
 רסאמה ןמ וללה לש םרורחש ןעמל םיצמאמה .םירחאו יקשירט

 תואיצמה .גרוהל םתאצוהב ומייתסנ םיתעלו ,וחילצה דימת אל
 ,החלצהל םייוכיסה .םיחרובה לש תטעומה החלצהה לע העיבצה
 ייטוקריסק'ה ךילהתב .םיטעומ ויה ירה ,םייספא ויה אל םא םג

 תמייק התיה אל תילמרופו ,תוגיצנה לש היתויוכמס ומצמוצ

 .תידוהי תוגיצנ דוע
 תוינידמב יונישל םרג 5.11.43-ב םידליה לוסיח עצבמ

 החירב לש תורשפא לכ הרדוע זאמו ,וטיגב תידוהיה תוגיצנה
 םע עגמב ואב תוגיצנה ירבח .ודרשש םידליה תלצה דוחיבו

 וקמחתה םידוהיה םיגיצנה .6.11.43" .םירחאו סיפאל רמוכה
 .םיבושחה םייאטילה םינקסעה לכ תותלד לע וקפדתהו הריעה

 ולביק אל םלוא !ונידלי תיראש תא אנ וליצה :וננחתה םה

 ,יטרפ חרואב םירודיס :תונוש תוינכות וצצ ."...שיאמ הרזע
 %,דועו םייאטיל םימותי-יתבב

 ,םירתתסמ 10 לש הצובק תאמ בתכמ ןמז ותואב לבקתנ רשאכ
 תא הקדבש רחאל םיחרובל ףסכו םידגב ,ןוזמ תוגיצנה החלש
 וב ,הרקמה תא ןייצל יואר *.ךוותמה יאטילה לש ותונמאנ
 דלי האיבחחש תיאטילל תוגיצנה-ןרקמ קראמ 5000 ומלוש

 ןותנ היה תוחירבל תוגיצנה לש הסחיש רבתסמ %.ידוהי
 .תוביסנהו םייונישל םאתהב םייונישל

 ברע תוגיצנה לש התוגהנתה תלאש איה תיטאמלבורפ
 .תרתחמל הסחיו םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה

 תונריע התיה אל יכ רמול ןתינ םידליה לש "היצקא"ל רשא
 סינכומ ויה אלו שחרתמה תא וניבה אל תוגיצנה ירבח .תקפסמ

 היה ירקיעה הדועיש ,תוגיצנה .וטיגה לע התחנוהש הכמל
 ןוחבלו רמשמה לע דומעל התיח הכירצ ,םיבשותה ייח תרימש
 .וטיגה לא תונוטלשה סחיב רתויב לקה וליפאו יוניש לכ הנוכנ

 ןורתפ"ל תוגיצנה ירבח םיעדומ ויה הדימ וזיאב עודי אל
 דרמ %.םינמרגה והוננכתש יפכ תידוהיה היעבה לש "יפוסה
 הנבוק ,הנליו תואטיגב תוינומהה "תויצקא"הו השראו וטיג
 הדלונ דציכ אופיא רורב אל .וטיגב תועודי תודבּוע ויה ,הגירו

 הנומאה תא ובאש ןיִאמו ,"הרקי אל הז ונלש ןכתי'' יכ הילשאה
 9ז."הנוש היהי ונלרוג" ןכלו "ונל םיקוקז םינמרגה" יכ

 ויתסב .המרעו הימר לש ךרד ורחב םינמרגהש ןייצל יואר

 ,תוילכלכ תוריבע לע םישנענה רפסמב תרכינ הדירי הלח 3
 ,וטיגל יארחאה ,שדחה .ס.סה שיא .הוואר-ישנוע ולטוה אלו

 ןכל םדוק ויה ,םנמא .ךכל ופיצש אלב עתפל ףקת ,רטסרפ
 םידליש םינמרגה תנעט ןוגכ ,םידליל תפקשנה הנכסה לע םיזמר
 700-ל ןוזמ בוציק תקספה ןכו ,חטשב םיבבותסמ ידמ םיבר
 ףא וא ליג יפל ןיסולכוא-דקפימל תורבוגה תושירדהו םידלי

 םא עודי אל ךא ,דבלב םידליו םינקז לש תומישר תבכרהל
 .םתועמשמ תא הנחב תוגיצנה

 םידוהיה םידבועה ןיב ןיעידומ-ישנאו םירשק ויה אל תוגיצנל
 ויהש ,םירחא םיינמרג םידרשמו "טאיראסימוקסטיבג"ה לש
 ,דחא הרקמ לע קר עודי .םינמרגה תוינכת לע עידוהל םייושע
 ,ייטאיראסימוקסטיבג"ב םידוהיה םידבועל התנפ תוגיצנהש
 .יקציבוזמ .ב לע תוומ ןיד-רזג לוטיב ןינעב םתרזעל הקקזנשכ
 רוסמלו רוזעל ולכיש םינמרג םע םירשק ויה אל ףא תוגיצנל
 םינמרגש םירקמ המכ ויה םא םג -- תושורדה תועידיה תא



 ילוואש וסיג

 -תומוקמבו הדובע"-תונחמב רקיעב) םידדוב םידוהיל ורזע
 טלבוה םידליה דגנ "היצקא"ה לש הידגרטה חכונל .(הדובע
 וליאש רשק ,הדובעה-תונחמ ןיבל תוגיצנה ןיב רשקה רסוח
 .תואצותה תא המ-תדימב תונשל ילוא היה יושע םייק היה

 םוי םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה הלחה הדובעה-תונחמב
 לאגואדו יִאי'צנוואפ תונחממ םידלי .וטיגב הלחהש ינפל דחא
 ורבע םינקזהו םידליה םע תוינוכמה ; עודידיתלב ןוויכב ועסוה
 לשב .תוגיצנלו וטיגה יבשותל ךכ לע עדוגש ילב ריעה ךרד

 לע תוגיצנה העדי אל ,תימוקמה היסולכואה םע רשקה רסוח

 הדובעה-תונחמ ןונגנמ ישנא םג .הביבסבו ריעב שחרתמה
 ורמא םינמרגה) "היצקא"ה תועמשמ תא וניבה אל םידוהיה
 שחרתמה לע עידוהל וחילצה אלו (וטיגל םיחקלנ םידליהש

 התחנוהש השקה הכמל הנכומ תוגיצנה התיה אל ךכיפל .ילוואשל

 "היצקא"ה ןמזב ופרוצ ,רומאכ .1943 רבמבונב 5דב וטיגה לע
 םידליה לש חולשמל ,ןוטרק .בו ץכ .א ,תוגיצנה ירבחמ םיינש

 עונמל ידכ תונדפקב "היצקא"ה תא וננכית םינמרגה 5.םינקזהו
 לש תדבועה היסולכואה לכש העשב הועציבו תודגנתה לכ

 הרימשב וטיגה תא םיפיקמ םהשכ ,הדובע-תומוקמב התיה וטיגה
 תודמע תוספות .ס.ס ידמב םיניארקוא תוגולפשכו תרבגומ
 .םירעשה ירוחאמ

 : תורתחמה ינוגרא םע םירשק ויה ילוואש וטיגב תוגיצנל
 דחא היה ,ץיבוביל .מ תוגיצנה ר"וי לש ויחא ,ץיבוביל ףסוי

 -שק ויה ץכ .א תוגיצנה רבחלו ; "הדסמ" רעונה-ןוגרא ישארמ
 : תונוש תויורשפא ודמע תוגיצנה ינפב .ינויצה רעונה םע םיר
 תוליעפל דגנתהל וא ,םהמ םלעתהל ,תורתחמה ישנאב ךומתל

 תרתחמה תמקהב הכמת תוגיצנה .רעונה לש תיתרתחמה

 ירבח ידיב ףסכ םוכס םג הדיקפה תאז הרטמל) קשנ ףוסיאבו
 קר אלא ,הלועפ לע הידי תא הכמס אל ,תאז םע .(תרתחמה

 תינכת הוותה ץיבוביל .מ תוגיצנה ר"וי .םיצקה לכ תולככ

 רסוח לשב םלוא ,וטיגה יבשות לש תנגרואמ החירבל ולשמ

 9,ותינכת הלבקתנ אל -- תוגיצנה ירבח רתי דצמ המכסה

 תוגיצנה סחיב םיעירכמ םימרוג ויה םייביטקייבואה םיאנתה

 ךומתל תוגיצנה לש הבוריס ןוגכ ,םימייוסמ םירקמב .תרתחמל

 תא המלב איה ,יקציבוזמ תיילת ןמזב תרתחמה תינכתב
 םישנ לש לודג זוחא -- וטיגב היסולכואה בכרה םג .תרתחמה

 הלגד אל תוגיצנהש ,ךכל ומרג םייחה-יאנת םגו -- םידליו
 המסיסה .םייקה תרימשב התאר הדועי תאו תודגנתה-ישעמב
 תא התוויל ("ןבעלרעבירא ייז ןלעוו רימ") "םתוא הלבנ ונא"

 לכהש חיגהל רשפא .וטיגב םיבשותה לכ תאו תוגיצנה ירבח
 לש ןורחא ץמאמכ .םודאה-אבצה ידי-לע בורקה םרורחשל וויק

 וטיגה ידוהי תלצהל (ץיבוביל .מ לש הנושארו שארב) תוגיצנה

 בכעיש ,תבכרה-תנחת להנמ תא דחשל תינכתה תא תוארל שי

 ,הינמרגל ילוואשמ םידוהיה חולישל םידעוימה תונורקה תא
 החירב) תינומה החירב םשל וטיגה ירעש תא ץורפל ןמזב ובו

 האצי אל תינכתה .(תודגנתהה תוינכתמ התיה וטיגה ןמ תינומה
 תא ריבעהל וצלאנ םינמרגהו בכוע חולישה יכ ףא לעופל

 לע ולעוה םשמ קרו לגרב יִאי'צנוואפ תנחת דע םידוהיה
 .תובכרה

 לכ תוגיצנה ןמ הלטינ וטיגה םויקל הנורחאה הפוקתב
 וטיגה שאר לומ דומעל וסינ אל תוגיצנה ידיוש .תוכמס

 םיגיהנמה וראשנ םנמא היתודסומו תוגיצנה ירבח %9.רזיראפ
 ולגי ןפ ודחפ םלוא ,ןורחאה עגרה דע וטיגה לש םיינחורה

1.9 

 .תודגנתהל וא החירבל תוינכתה תא יהשלכ ךרדב וינכוסו רזיראפ
 הרואכל התארנש ךרדב הרחב ילוואש וטיג לש תוגיצנה

 .םישקה םיאנתל תולגתסה וז התיה השעמל יכ ףא ,העינככ
 .רתוי בוט דיתעב ןימאהל וטיגה ישנא תא הדדוע תוגיצנה

 תודסומ

 להנימ

 תודסומ .תוגיצנל ףופכ היה שיא 150-כ לש ילהנימ ןונגנמ

 ,תואירבה תקלחמ ,הרטשמה ,הדובעה-דרשמ תא וללכ תוגיצנה

 ,ןידה-תיב ,ךוניח ,הנוזתה תקלחמ ,תילאיצוס הרזעל דסומ

 ילעב ויה ןונגנמה ידבוע בור .יוניב תקלחמו הכאלמ-יתב

 לא וטיגה ןמ האיצי םהל ורשפיאש תומייוסמ תויגליווירפ

 -ישאר 2 ,םיאלהנימ 6 ,םיגיצנ 5 :ללכ ןונגנמה .המודכו ריעה

 9:.םידיקפה לכ ןכו םירטושה לכ ,הרטשמ

 "הלהנימה" -- עצבמה ףוגה תא ובייח תוגיצנה תודוקפ

 ישנא .עבור לכב 3 ,םישנא 6 ללכש -- (היצארטסינימדא)
 ןוסמרבא ןורהא ,יקצינפלוק קיזייא :ויה וקארט עבורב להנימה
 .השולשה ןיבמ ץרמנה ,ןיגרוב לאומשו

 םיצע תקפסאל ,םילוחה-תיב לוהינל יארחא היה ןיגרוב

 דסונ ותמזויב .הדובע-תונחמל םג ךכ-רחאו ,הרטשמ יתורישלו

 ןיגרוב .םיעצמא תורסח תוחפשמל ןכו םידדובל ירוביצ"חבטמ
 ,תונכוסמ תומישמל חלשנ תובר םימעפו עונכש רשוכב ןייטצה

 -יסחי םייק אוה .תוגיצנה םעטמ תונלדתש-תוחלשמב ףתתשהו

 רבדיהל דציכ עדיו םהיתושלוח תא ריכה ,םיבר םיאטיל םע תּוער

 ,ש"יי קובקבב םיאטילה םירטושה תא דחיש םעפ אל .םמע
 ןיגרובל .תורספסב םמישאמ אוהשכ ,םימויאב םענכיש םיתיעלו
 -ימוקסטיבג"המ םינמרגה םע ףאו םיאטילה םע םירשק ויה

 לש םהייח תלצה ףוקזל שי ןיגרוב לש ותוכזל ."טאיראס

 תודועת גישהל רזע וטיגה םויקל םינושארה םימיב .םיבר םישנא
 רזע ןכ .תדחוימ הדעו ידי-לע וקלוחש ,וטיגב םירוגמל רתיה

 .וטיגל סנכיהל תונוש תורייעמ םיבר םיטילפל

 ףסויו ןיגרוב לאומש וליצה ,םידליה לש "היצקא"ה םויב

 הכאלמה-תיבב םתאבחה ידידלע םידלי 50-כ (איבל) ץיבוביל
 לוסיח ברע .םיבר םיריסא ליצה ףא ןיגרוב .םירלדנסה לש

 ודמעש םיריסא העברא לש םהייח תא ליצהל הילצה ,וטיגה

 לע םירעה אוה .םויה תרחמל היריב גרוהל םיאצומ תויהל

 ,רסאנ הז והשעמ לע י%.הינמרגל םחולישל םרגו תונוטלשה

 .םינמרגה םע וירשקל תודוה ררחוש ךא

 וישעמ לע ח"וד תתל ילב הנובתב וישעמ לכלכ ןיגרוב

 ןיעמ היה אוה .וייח תא ןכסמ אוה יכ העידי ךותו שיא םושל
 ,תועיבקב רקיב םהבש ,הדובעה-תונחמל תוגיצנה ןיב רשקמ

 דחי רקיב אוה .םהיתושקב תא םידבועה וריבעה ותועצמאבו
 אל תובורק םיתיעל .הנבוק וטיגב (איבל) ץיבוביל .י םע

 תיאמצעה ותוליעפ %3."רוטאטקיד" וב ואר םהו םישנאה והוניבה

 הינמרגל רבעוה וטיגה לוסיח םע .תוירורעשל םיתיעל המרג

 .ב"הראב עקתשה המחלמה ירחאו
 תידוסי הרוצב הנוזתה יניינע תא דמל יקצינפלוק קיזייא

 .וטיגב ןוזמ-יאלמ תחטבהלו ףסונ ןוזמל גאדו
 גאד אוה .הנומאב ויתובוח תא אוה םג אלימ ןוסמרבא ןורהא

 גישהל תנמ לע ומצע תא ןכיס תובורק םיתיעל .הכאלמה-יתבל

 הדובעה ךשמית ןעמל ,תוילאגיל-יתלב םיכרדב םלג-ירמוח
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 הנק ובש הרקמ ראותמ "סקנפ'ב .הכאלמה-יתבב הניקתה
 תיירלדנס ליבשב יאטילמ דובל-ץע תוחול 10 תישיא ןוסמרבא
 %.וייחל הנכס הפקשנו התלגתנ תוחולה םע הלגעה .וטיגה

 .יאטילה רטושל ןתינש דחושה תוכזב ,בוטב ןינעה רמגנ ולזמל
 ץיבולרב ןושרג ,ץיו ןמרה :ויה זאקוואק עבורב להנימה ישנא

 .יאטילה םייסב ריצ היהש קיתו ידוהי ןקסע -- ץיבומרבא רבו
 .םיצורחו םיסונמ םישנא םלוכ

 וקסעש ,תובוחרל םיארחא -- םינרדס ויה ןונגנמה ידיקפ ןיב
 תקפסאל םיארחא ויה םה .למשח ימולשתו הריד"רכש תייבגב
 ונומ תובוחרל םיארחאה .םיינויח םיתורישל ןכו הקסה-יצע
 וקקזנ אלש םיישפוח תועוצקמ ילעבו םירגובמ םישנא .ברקמ
 םיאנתה לעו תובוחרב ןויקנה לע ורמש םה %.םהיתורישל
 ןויקנו רדס לע רומשל לודג ץמאמ הז היה םנמאו ,םייראטינסה
 טועימ תא ףוקזל שי םתוכזל .רּומח רוסחמו תופיפצ יאנתב
 .תולחמ לש םירקמה

 הרטשמ
 .ללכ ךרדב ,ער םש הל התשע תואטיגב תידוהיה הרטשמה

 םינותנה םיחא לע חוקיפ לש דיקפתה םצע הצמשל םירוכז
 -זויב םיתיעלו ,ןוצרב ולביק הרטשמה-ישנאש הדבועהו הרצב
 םלוא .תונוש תויגליווירפמ ונהנו םינמרגה ידימ תויוכמס ,םתמ

 .דחפו האנש ררועמה םרוגל הרטשמה התיה אל ילוואש וטיגב
 םירטושה ויה אל" םנמא .הנבהב םירטושה לא וסחייתה םיבשותה
 ,םירטושכ םדיקפת ףקותב % "וטיגה ישנא לע רתויב םיביבח
 .םדא-ינבכ םתכרעה יבגל ןכ ןיאש המ

 שנוע עוציב היה םירטושה לע לטוחש רתויב השקה דיקפתה
 שנועה תא םירטושה ועציב ךכ .םינמרגה וליטהש ,תוקלמה
 םשנוע תא לקהל ולדתשה םא םג ,ןוזמ יחירבמ לע לטוהש

 דיקפתל ועבקנש) םידוהיה םירטושה ... 23.5.43" : חמ"תדימב
 תא ואיצוה ןכל םדוק) ימוג-תולאב םוקליה ,(לרוג יפדלע הז
 תוקלמ 15 ,(תוקיר וראשנ ןהו תולאה ןמ דבכה ימינפה קלחה
 ,סיטשקלב ןוצר תא העיבשה אל האקלהה תרוצ םלוא ,דחא לכל
 לביק רבכש הז לא םעפ ידמ שגינ אוהו ,יאטילה רמשמה שאר
 וחוכ לכב תודחא תוקלמ דוע ונבְרק תא הקליהו ושנוע תא
 ...הימודב להקה רזפתה שנועה עוציב ירחא ...ולש תרפועה-תלאב
 ךכ-רחא ,עגרל להקה תא הזיגרה סיטשקלב לש תוללעתהה
 6ז.'דיתעל הווקת ךותמ רעצה תאו תושגרה תא וקינחהו וגילבה

 ,םיהלא םלצ תא ודבא אל ילוואשב םידוהיה םירטושהש ,ןאכמ

 םיאטילה וא םינמרגה ידי-לע ושנענו םמצע תא ונכיס םעפ אלו

 .םהיחא לע ולטוהש םישנועב לקהל םנויסנ לע

 ילעב ,יקנ רבע ילעב ברקמ םירטושה תא הרחב תוגיצנה
 ישנאש) שאה"יבכמ ןוגראב ,אבצב ותרישש ,קשנב שומישב עדי
 ורבעש םישנא וא ,(תימצע הנגה לש ןוגרא וב ואר ילוואש
 תא הכירדהש הדימה-תמא .םיינויצ םינוגראב יאבצ ןומיא
 תוגיצנה .יסיפה וחוכו שיאה לש ויפוא התיה התריחבב תוגיצנה
 ; הרטשמב תרשל ומיכסה םלוכ אל יכ ףא ,םידמעומה תא העיצה

 םרוג ויה ,ןומהה ראשמ םודחייש ,םילוחכו םיבוהצ םיטרס
 רוזעל םנוצרמ ,םיישיא םילוקיש ךותמ ומיכסה םירחא .החוד
 יאצוי םקלח ,םיליכשמו םיריעצ םישנא ויה םבור .םהיתוחפשמל

 הרטשמב םתוליעפ תא ורשק אל יכ ףא ,םיינויצ םינוגרא
 ללכ ךרדב שרפתנ אל הרטשמב םתורישו תויטילופה םהיתועדל

 לכַב שיא 16 ,םירטוש 32 ויה וטיגב .םהינוגרא םעטמ המישמכ

 אטיל תודהי

 דוד הרטשמה שארב ןושארה ןמזב דמע זאקוואק עבורב %.עבור
 שרפ הנש רחאל ,םיאבכה תווצ דקפמ ןכ ינפל היהש ,ןייפ
 היה ופילחמ .ויתודימ תא םאות וניא דיקפתה יכ ,ושיגרהב
 רוסיאה תורמל ונב תדלוה רחאל ודיקפתמ העשוהש ,ץוג ליוונאז
 .ועוצקמב הרומ ,ןוזנייש לרב הז דיקפת אלימ וירחא .תודיל לע
 ךכ-רחא הנּומש ,סנג םירפא הז דיקפת אלימ וקארט עבורב
 שארב זא דמע וקארט עבורבו ,םיעברה ינש לע יארחאל
 היה (הנליו וטיג שאר לש ויחא) סנג .ץיבולרב .ח הרטשמה
 ךותמ ויחַא לע וסעכ ךפשו תובורק םיתיעל ץרפתהש ,האג שיא
 םינוממה תודוקפ רחא אלממ היה אוה .תושפט לש תונתייצ
 רסמ םידליה לש "היצקא"ה תעשב .סוסיה אללו רוהרה אלל
 ,םירחאל המגוד שמשל תנמ לע םיצאגנה ידיל ותב תא וידידומב
 ....והומכ וגהניש

 תא הנסירו הרטשמה תולועפ לע תועיבקב החקיפ תוגיצנה

 .םהיתויוכמסמ גורחל וטנ םיתיעלש ,םירטושה
 יפכ ,םהיחא תא וכיה םידוהיה םירטושהש םירקמ םג ויה

 ,ןמורפ .נ ,רנרב .ג ,טייח .נ .וטיגה יבשות םהיתונורכזב ונייצש
 ,סנג .א ,וקארט עבורב הרטשמה-שאר לש ותוללותשה לע ודיעה
 רהוסה-תיב לש קוניצב םאלכו םידוהי הכיה תובורק םיתיעלש

 םיתיעלש ,םירחא םירטושל םג הביא ורטנ וטיגה ישנא %.וטיגב
 הרישב יוצמ ךכל יוטיב .הווחאהו רסומה יללכ יפ-לע וגהנ אל
 ז,"חא ידימ הכמ" ןיטייח הנח וטיגח תררושמ לש

 ,י'הדסמ" תיתרתחמה העונתל םירושק ויה םירטושה ןמ קלח
 לש ורפס יפל) קשנ תנכהב ףאו םיימואל ןורכז-ימיב ופתתשה
 אל ןוגראה .(הנושארח הצצפה תא ןוזנייש לרב ןנכית ,טילש
 רקיעב שמיש הרטשמב םתוריש .תודחוימ תומישמ םהילע ליטה
 תידוהי הירוטסיה ירועיש ומזי םירטוש המכ .הדובעדםוקמכ
 לע וא הנכס לע עידוהל היה ימשר יתלבח םדיקפת .םידליל
 וריהזהשכ ,תיקלח וז המישמ ועציב םיבר .דעומ דועב הקירס
 תעידי אלל םיכרצמ רדגה דעב ריבעחל ועייס םה .דבלב םידיחי
 ולביקש רחאל ,םידליה לש "'היצקא"ה תעב ; םיאטילה םירמושח
 םידליהו םינקזה לכ תא העש יצח ךות זכרל םינמרגה ןמ הדוקפ
 תובורק םיתיעל .תוהמאה תא ריהזהל םירטושה וגאד ,רכיכב
 ולפנש תונברקל תיאטילה הרטשמה ןיב ךווית ידיקפת ואלימ
 לש תירזכאה םתוללעתהל ןברק ולפנ ףא תובר םימעפ .הידיב
 םידוהיה םירטושה לש םתומד לע .דחאכ םיאטילהו םינמרגה
 שאר ,סאנויגראמ .42 רבמצדב 18" :םיאבה םירקמה םידיעמ
 תא םויה ארק ,(...קינסאטאב אוה ויוניכש) וטיגה-רעש רמשמ
 םייחו ץוג .ז ,תואטיגה ינשבש םידוהיה הרטשמה-ישאר ינש
 השולש ורסא יכ ,ול ועידוה אלש לע לוכיבכ -- ץיבולרב
 דוע הקלוה .גו "הננב'ב תוקלמ שולש קר הקלוה .ב .םידוהי
 סאנויגראמ לש ותוכז לע חכוותהלו לואשל זעהש םושמ רתוי
 ינש ...43 ילויב 17/ זג."וטיגה לש םיימינפה םיניינעב ברעתהל

 ולפנתהו הלילב 12.30 העשב וטיגה לא וסנכנ (םיאטיל) םירטוש
 ומייאו והוניע ,וטיגה ןמ דחא ובחס םה .םכרדב ורקנש הלא לע
 ידוהיה רטושה ...תורוחב ושרד םה ?עודמ .וב תוריל וילע
 גפס אוה םג םלוא ,םעיגרהל הצרו ברעתהל הסינ זייר ךינה
 .ןדסהו שיטפה ןיב םינותנ ויה םידוהיה םירטושה *?."תוכמ
 דצמ ןומא-יאל םיתעלו םיאטילה םירטושה דצמ תוללעתהל
 .וטיגה יבשות

 הילתה תא םמצעב עצבל וטיגב םידוהיה לע לטוה רשאכ

 אל ןפוא םושבש ,וטיגה ירטוש ועידוה יקציבוזמ לש תיבמופה



 :לוואש וטיג

 םישנא ינש תוגיצנה התנימ ,רומאכ .םיעצבמה תויהל ומיכסי
 .המישמל

 םיביטרפואוק

 םידוהיה ולביק ןהבש תוינכרצ ןיעמ ,(תויונחה) םיביטרפואוקה
 עבור לכל .וטיגב בושח הדובע םוחת ויה ,הבצקהב ןוזמדתונמ
 דמע זאקוואק עבורב ביטרפואוקה שארב .ולשמ ביטרפואוק היה
 הלאל .יקסנזדורג לארשי -- וקארט עבורב וליאו ,ןורוג לאכימ

 וטיגה תמקה םע .םיביטרפואוק ידבוע תורשע המכ םיפופכ ויה
 לע הנוממה ,סוקנאטסל תורישי םיפופכ םיביטרפואוקה ויה

 -פואוקה תא לבקל תוגיצנה החילצה ךכ-רחא .םידוהיה יניינע
 .הלוהינ תחת םיביט

 ,ואולמב םרכש תא ולביק אל וטיגה יבשות ןיבמ םידבועה

 ראוני דע .ביטרפואוקה תועצמאב ןוזמ-יסיטרכ ולביק אלא

 -תנמ .םויל קראמ 1.5 לש רכש םידוהיה םידבועה ולביק 3

 -אלל םארג 1257ו םידבועל םארג 200 התיה תימשרה םחלה
 הדובע םידבועל םויל םארג 200 דוע הקפיס תוגיצנה .םידבוע

 דריו -- ןמזל ןמזמ הנתשח םחלה-תונמ לדוג .השק תיסיפ
 הקולחה ןורקע .דבועל םארג 100--90-ל תמייוסמ הפוקתב
 הדובע םידבוע ,השק הדובע םידבוע : הדובעה גוס יפ-לע היה
 תומלש תונמ ולביק השק הדובע םידבוע קר .םילטבו הלק

 םידבועה :ןוזמ רסוחמ ולבס םיבשותה ראש .םיכרצמה לכמ

 תיצחמ -- םילטבו ,דבלב רשבו םחל תונמ ולביק הלק הדובע

 .רשבהו םחלה תונמ
 4--3 ולביק םידוהיה .רכשה תטיש הלטב 1943 ראונימ

 %,וטיגה תלכלכב תושק עגפ הז יוניש .שדוחל דבלב םיקראמ
 תועצמאב ןוזמה-תונמ תא םידבועה ולביק "טוקריסק"ה ירחא

 יזכרמה הנחמה ןמ .בער ולבס םעפ אלו ,תונחמה ילהנמ

 םילעופה וקקזנ ךכל ףסונ םלוא ,תונוזמ םהילא וחלשנ ילוואשב
 ,םייאטיל תודסוממ ןוזמ וטיגה לביק םדוק םא .םיינויח םיכרצמל
 קשמה תקלחממ הקפסאה לכ החלשנ "טוקריסק"ה ירחא ירה

 .ס.סה לש
 תקולח לש הנכס ובוחב ןמט םיביטרפואוקה לש םדמעמ

 .היסולכואה לש "םיסחוימ-אל"ה םיקלחה חופיקו הווש יתלב ןוזמ
 ידבוע לש םתדובע רחא תועיבקב הבקע תוגיצנה יכ ףא

 תוישיא האנה תובוט עונמל הלכי דימת אל ,םיביטרפואוקה
 .םדגנ תונולת ולעוה םיתיעלו ,םיביטרפואוקה ישנאמ

 השמ ןוגכ ,םידבועה ןמ קלח לש םרשוי לע הכמס תוגיצנה

 רזעו ,תונוזמה לש תקדוצו הווש הקולח לע חקיפש ,ץיבודיוד

 לש ונופצמ ץיבודיוד היה ,ימלשורי לש ותרדגה יפל .םיכרצנל
 ,"הזוקולג" ר"חיב לש רבעשל ולהנמ ,ץיבודיוד *+.ביטרפואוקה

 השופ הלחה זאמ) רזיראפ לש ותיילעל דע ביטרפואוקב דבע

 הנחמב ןעשכ דבעו שרפ ןכמ-רחאלו (ביטרפואוקב תותיחשה

 .א.ב,א

 ןיד"תיב
 לע רומשל םיבושחה הידיקפתמ דחאכ התאר תוגיצנה
 ,רצ םוחתב םיפתושמ םייח .וטיגב היצזילרומד עונמלו תעמשמה
 שיא ןיב םיכוכיח ובריה ,תקפסמ-יתלב הנוזת ,השק הדובע
 "ךנחמו עיפשמ דסומ" היה וטיגב םקוהש ןידה-תיב .והערל
 םיניקת םייח תרגסמ לע רומשל דעונו '",ימלשורי תרדגהכ

 ,תולבוקמ רסומ-תומרונו
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 117) תובוח יניינעב וקסע ןידה-תיב ינפב ואבוהש םיטפשמה
 ירוביצה רדסה תוערפה ,(20) תובינג ,(49) תונובלע ,(םירוריב
 ןיב םיכוכיחב םג קסע ןידה-תיבש ןייצל יוארה ןמ .(17)
 תואבומ אל "סקנפ"ב יכ ףא ,ויתודסומ ןיבל וטיגה יבשות
 .הז םוחתב תואמגוד

 ויה ד"היב תובישי .ןיאושינ םושירב םג קסע ןידה-תיב
 .רוביצל תוחותפ

 ,סוקנאטס ידי-לע רשוא 30.11.41-ב .20.10.41-ב םקוה ד"היב
 םישנא ויה ד"היב ירבח .9.9.43-ב "טוקריסק"ה דע לעפ אוהו
 םידחא .הכלההו יחרזאה קוחה יכילהב םיאיקב ,תוכמס ילעב

 םג תויראלופופב וכזש ,המחלמה ינפל םימסרופמ םינטפשמ ויה
 ,טילקרפ היה ץג דוד ד"היב בא .תיאטילה היסולכואה ברקב

 .ילוואשב יזוחמה ד"היב לש טפושכ ןהיכ המחלמה ינפלש

 ןורהא ונמנ ד"היב ירבח םע .לימ ריאמ ד"ועה היה ונגס
 -- קינראגייז ןורהא ;ריעב רתויב םיבוהאה ןמ ,הרומ -- קנרפ
 -- ןייטשניבור לדנמ-םחנמ ; וטיגה תדבעמ להנמו רבעשל חקור
 שיגחש חברה הרזעבו ובילדבוטב וטיגב םסרפתהש ,ירוביצ ןקסע
 .'הדסמ" תרתחמה ישארמ דחא -- ?+טילש יול ;םיכרצנל

 ןהיכש ,ןייפ דודו ןמטוג והילא םג ד"היב ירוריבב וחכונ םיתיעל
 ,תובדנתהב ולעפ ד"היב ירבח .הרטשמה-שארכ םייוסמ ןמז
 ,להנימה ישנא םע ונמינ אלו םינוש הדובע-תומוקמב ודבע

 ,קינראגייז ןורהא ד"היב עבותל רפסמ םילמ שידקהל יוארה ןמ
 ויברוקממ היה אוה .תירוקמ תוישיאו הבחר הלכשה לעב םדא
 "היצקא"ה ןמזב ."ץולחה' תעונת ינגראממו רודלפמורט ףסוי לש

 תא דביא ,1941 רבמצדב ,םירפכב ודבעש ילוואש ידוהי לש

 יאטילה ידידלע םינמרגל ורגסוהש ,וידלי ינש תא לכשו ותשא
 ותוא לש ותנשלה תובקעב רסאנ ומצע אוה .ורתתסה ותיבבש
 ומצעל לטנו תיטסינומוקה הגלפמל תוכייתשהב ומישאהש ,יאטיל
 ירחא) תוגיצנה יצמאמ תוכזב ררחוש קינראגייז .ושוכר לכ תא
 הדבעמ ןגריא אוה .(רהוסה-תיבב םיבר םייוניעב הסנתהש
 תותבשב ,רתס ישגפמל םוקמ השמיש םיברעב .וטיגב תימיכ
 .ץפנ-ירמח וליפא ורתסוה הינסחמבו תסנכ-תיב השמיש םיגחבו
 ר"ד לע ולש המאופהו ררושמ לש ןורשכב ןחינ קינראגייז

 התיה ,תודיל לע רוסיאה ןמזב ןהיתוקוניתו תוהמא ליצמ ,ץנול

 .דומלתב קומע עדי לעב היה ףא אוה .וטיגב םיברל העודי

 20 םוימ -- וטיגה לש ןידה-תיב תולועפ לע ח"וד יפל
 3367ב ד"היב ןד -- 711943 ראוניב 10 דע 1941 רבוטקואב
 .םיילילפ םיקית 1517ו םייחרזא םיניינע 185 םכותמ ,םירקמ

 םאו ,עצוממב שדוחל םיטפשמ 22 וכרענ םישדוח 15 ךשמב
 ןד ירה ,1943 רבמטפס דע לעפ ד"היבש ןובשחב איבהל

 .םיטפשמ 500דכב

 העבש דע רסאמ וא םייפסכ תוסנק וללכ ולטוהש םישנועה
 תוקוחר םיתיעל רסאמל ןד ד"היב .וטיגב רהוסה-תיבב םימי
 םוכיה ,םהמ םישלחב וללעתהש םינוירב לש חרקמב ומכ ,דבלב

 ונודנ םהמ השולש .הדובעה-םוקמבש תבכרה ןמ םופחד ףאו
 ד"היב לעפי הלא ןוגכ םישעמ תונשיה םעש ורהזוהו רסאמל
 בורל ןכש ,רתויב םיינוציק םירקמ ויה הלא .וטיגה ןמ םתריקעל

 .תורהזאבו תופיזנב ,םיביריה ןיב המלשהב םיטפשמה ומייתסנ

 וטיגה יבשות לא הנפומ עבותה םואנ היה תובורק םיתיעל

 רעצמה הרקמל ומרג תואיצמה יאנת יכ ןייצש ךות ,םלוכ

 .ןידה-תיב ינפב אבוהש
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 רואית יוצמ ("ןברַאטשעג רימ ןענייז יוזא") טילש לש ורפסב
 תא ףייזש ,13 ןב םותי ,סייראו םייח דגנ יטפשמ רוריב לש

 הביחב גהנ ץג .ד טפושה .םארג 1500-ל 150-מ םחלה"סיטרכ |
 הכב דליה םג .להקה ןמ ועמשנ יכבו תוחנא .םשאנה דליב

 ללגב" :דימת בער ותויה לשב הריבע רבע יכ ריבסה רשאכ

 -תכיתחל הנהו .הפועתה-הדשל יתוא םיחלוש םתא םותי ינאש

 םג ,דימת בער ינא -- ןטקה ופורגאב םיגדמ אוה -- וזכ םחל
 םיאבומ ."דימת םיעבש םה ,ביטרפואוקב םחל יד םהל שי .התע
 תווהמ םשאנה תולימ" : קינראגייז עבותה לש ומואנמ םיעטק םש
 ,אוה ;וטיגב הלוכ הרבחה דגנ ,ונלוכ דגנ הרומח המשאה
 םיכנחמ ונא .םימשאנה לספס לע ונתוא אקווד בישוה ,םשאנה
 רשוי רורשיש גאדנ אל ונתודידבבו ונתקוצמב םא -- םיניירבע
 החפשמב סייראו םייח תא רדסל םילדתשמ ונייה ול .וגתרבחב

 ,קלרמ תחלצ תוחפל לבקל היה לוכי הלצאש ,וטיגב יהשלכ
 ,וטיגה חבטמ דיל דומעל השק הדובע םוי ירחא ךרטצי אלש

 םיריאשמ םמצעל וליאו לילדה ןתינ ול אקוודש ול המדי אלש
 ינא .הריבעה תא רבוע היה אל הארנכ ל'מייח זא ,ךימסה תא
 שי ל'מייח תא וליאו ,וטיגב הלוכ הרבחל ילמס שנוע שקבמ
 55 'ס"היבב דומלל חולשלו הפועתה-הדשב ותדובעמ איצוהל
 רמשש הארנ םלוא ,תואיצמה תא טעמ הפיי רבחמהש ןכתי
 | .יטפשמה ןידה חור לע

 ענמיהל התצר תוגיצנה רשאכ ,רתוי םיכבוסמ םירקמ םג ויה
 -תיבל ןינעה תא הליחת הרסמו ,םיינוציק םיעצמא תטיקנמ
 םירטוש ידי-לע ספתנש ,רמיר לש הרקמה היה הזכ .ןידה
 ."סאטסיימ"ב ותדובע םוקממ ןמוש איצוהל ונויסנב םיאטיל
 רסמ אל םלוא ,רסאמ ישדוח העברא ירחא רטפנו רסאנ רמיר
 יוסיכ ףתושה ןמ העבת רמיר תנמלא .והשעמל ופתוש םש תא
 הלה םלוא ,הלעב תא תודפל היתונויסנב ןהב האשנש תואצוהה
 ,הנמלאל קראמ 900 םלשל ןידה-תיב וילע רזגש ירחא םג .בריס
 דחי תוגיצנה .בוחה תא תוסכל הדעונש הפילחה תא ךתח אוה
 םלוע-ןוארדל .ל םשאנה תא םושרל ועיצה ןידה-תיב םע
 תא .ל םליש רבד לש ופוסב .רתוי השק הדובעל וריבעהלו
 ז,ןילע לטומה

 ,םתדובעמ םיטמתשמ שינעהל ןידה"תיב לע הליטה תוגיצנה
 םתוגהנתהב וררוע וטיגב םיטעמ ויה םא םגש םינוירב ןכו
 .הבר תורמרמתה

 םילוח-תיב
 .ילוואש וטיגב תואירבה תודסומ ולעפ תינויחו הבושח תוליעפ

 הובג זוחאב ילוואש םג הנייטצה ,אטילב תורחא םירעל המודב
 ויה יקסני'צשל .י לש םינותנ יפל .םידוהי האורבת-ידבוע לש
 ברקב ; םידוהי 16 -- םיאפורה 21 ןיב ילוואשב 1934 תנשב
 -- תודליימ תויחא 10 ךותב ,םידוהי 7 -- םייניש-יאפור 2
 םיאפורה ןמ םיבר *9.םיידוהי 3 -- תחקרמ-יתב 6 ןיבו ,תוידוהי 3
 הנבגש ידוהיה םילוחה-תיבב המחלמה ינפל וקסעוה םידוהיה
 לשו ,תורועל תשורחה-תיב ילעב ,לקנרפ תחפשמ לש תומורתמ
 .ההובגה ותמרב ןייטצהו ,םירחא

 דע ,םילוח-יתבב םידוהיה םילוחה וקזחוה המחלמה ץורפב
 האב וז המזוי .םיינוריעה םילוחח-יתבמ םקוליסל וצה אצוהש
 אל ,ריעה זכרמב ןכשש ,ידוהיה םילוחה-תיב .םיאטילה ןמ
 לודג תיב ומוקמב השקיב תוגיצנהו ,וטיגה ימוחתב ללכוה
 היה אלו התנענ אל התשקב םלוא ,ריעל וטיגה ןיבש .לובגב

 אט*ל תודהי

 ,םילוחל תוומו םייח תלאש התיה וז .םילוחה תא ןכשל ןכיה
 םיאפורה .תינומה "היצקא'" םהילע המייא םזפשאל םוקמ ןיאב יכ
 ושקיבשכ .םידוהיה םילוחל רוזעל ףקותב ובריס םיאטילה
 םריבסהב ,םידוהיה םילוחה תרבעה תא תוהשהל וטיגה יגיצנ
 תוחדל םיאטילה ובריס ,םייגרוריכ םינקתימ םירסח וטיגב יכ
 8.הרבעהה דעומ תא

 החילצה וטיגה לש יוניבה-תדעו לש הריהמה הלועפה תוכזב
 תוטימ 40 לעב םילוח-תיב רפסמ םימי ךות ןגראל תוגיצנה
 ,ידוהיה ןימלעה-תיב דילש םישמשה-תיבו הרהטה-תיב יניינבב

 82 "הכרבל הללקח תא הכפה..." :ימלשורי לש ותרדגה יפלו
 דמע ,םלועה-תיב ירעש דיל ,ןאכ" :טילש יול בתוכש יפכ וא
 5:."תוומה ךאלמ לש וכרדב ץיבוחספ ר''ד

 -תיבב ודבע תויחא 4-ו םיאפור 6 .םיאפור 18 ויה וטיגב
 ףסוי םיאפורה ,ץיבוחספ ףלוו ישארה אפורה :םהו ,םילוחה
 תויחאהו רכלב .קו רוטקפ .ג ,קיפ ןורהא ,אריפש הנח ,ץנול
 םיאפורה .רצלמ הבוילו יקסנזור הטיג ,הדוארב הנא ,ץנול הבב
 בקעי ,לטנזור ,גרבנייפ .ש ,טרפלוו .ש ,רבמק .א ,ןיטשרוב .מ
 -נטכיל .ל ,יקסנוינוג .צ ,ץיבורוטקריד .ג ,ןאיורד .ד ,גרבדלוג
 יעבורב ,וטיגה לש תואפרמה יתשב ודבע ,ןידנג .או ןייטש
 (רורב אל ףסונ אפור לש ותדובע םוקמ) זאקוואקו וקארט
 םיתיעל .יראה דצב םג דובעל תונוישר ויה םידחא םיאפורל
 ידי-לע ףא ץנול ר''ד גולוקיניגהו ץיבוחספ רי'ד וארקנ תובורק
 .םיינמרגה תונוטלשה

 ,םיאפורה תדוגאב םינגרואמ םיאפורה ןמ םידחא ויה הליחת
 םילוחה-תיב ןיב הלועפה-ףותיש לע הערל עיפשה רבדה םלוא
 -תונחמל הרזעה ,תופורת תקולח הרמשנ אל ; םירחאה םיאפורל
 היעבה תא תוגיצנה הרתפ ןכל .דועו ,הרידס התיה אל הדובעה
 םיאפורה לכ תא הללכ רשא ,תואירב-תכשל תמקה ידי-לע
 .דועו תחקרמה-יתב ,תואפרמה ,םילוחה-תיב תדובע לע החקיפו
 ןוגכ םידחאו ,עמשנ םלוק .וטיגב תוכמס ילעב ויה םיאפורה
 .תוגיצנה תובישיב ופתתשה ףא ,רבמקו ןייטשרוב ,ץיבורוטקריד

 לוסיח דע םייקתה אוהו וטיגב םילוחה-תיב חתפנ 25.12.41דב
 תוקבדמ תולחמ .םיבר םילוח ייח ליצה םילוחה-תיב .וטיגה
 ורתסוה ,לשמל ,ךכ .תונוטלשה ינפמ דוסב תופוכת ורמשנ
 .ןורג-ילוחב רבודמ יכ הנאותב ,תרוקיב-תודעוומ הרכסא-ילוח
 םירקמ 76 ומשרנ םילוחה-תיב לש ןושארה יתנשה ח"ודב
 יעגפנ םילוחה-תיבל ואבוה תובורק םיתיעל .הרכסא-ילוח לש
 ,הסיסג לש בצמב ואבוה םילוחהש םירקמ ויה .הדובע-תונואת
 -תיבב .םיאטילה תדובעה-יחקפ ידי-לע תושק וכוהש רחאל
 םוכילוהש תובכרמ וטלמנש םידוהי םג רותסמ ואצמ םילוחה
 .הינוטסאבו היבטלב זוכיר-תונחמל

 ואבוה רהוסה-יתבב ובערוהו ונועש הלא לש םהיתויווג
 ויה םיריסאה .תינדפק הקידב ורבע תויווגה לכ .וטיגב הרובקל
 רשק ןיעמ רצונ ךכו -- וטיגל תואקתפ םיתמה םע םיריבעמ
 .םיתמה תועצמאב םייחה ןיב

 תוקלחמה לכ וב ויה .וטיגה לש םילוחה-תיבל הגאד תוגיצנה
 ,(תלבגומ הפוקת) תיגולוקניג ,תיגרוריכ ,תימינפ : תוירקיעה
 תעידיב אלש הדקפית רשא תוקבדמ-תולחמ תקלחמו ,תואיר
 לגסה .ההובג תיעוצקמ המר לע דמע םילוחה-תיב .תונוטלשה
 .םיינמרגה תונוטלשחו םיאטילה ןיב םג עודיו הלועמ היה
 לכב םילוחה-תיב תא דייצל ידכ ולצונ יראה דצה םע םירשקה
 .םישורדה תופורתהו םירישכמה



 ילוואש וטיג

 הדובעל ביצקתה בור .םילוחה-תיב יכרצ תא הנמימ תוגיצנה
 תיבגמ לע זרכוה רפסמ םימעפ .םילוחה-תיבל דעוי תילאיצוס

 ויה םילוחה-תיבב .םילוחה-תיבל דוגיבו םירישכמ תיינקל
 וקפיס ךכ .רתויב תורידנהמ ףא -- תקפסמ תומכב תופורת
 %4,דחוימ בויסנ תודיחי ןוילימ ינש הירטפידה-ילוחל

 םישגאה ןוחירבה םיתיעל -- תונוש םיכרדב וקפוס תופורתה
 םימעפל .תחקרמ-יתבו םילוח-יתב ,םיינמרג םינסחמ ךותמ
 לטנה בורב םלוא .ךכ םשל םיאטיל םידיקפ תוגיצנה הדחיש

 היהש ,ץיבוחספ ףלוו ר"ד לש ותושארב ,םמצע םיאפורה ואשנ
 םולשתכ .""ירא"ה דצב םילוח אפרל ול רתוה ףאו םסרופמ אפור

 םילוחה ןעמל תופסונ תופורת שקיב ,םילוחב לופיטה דעב

 ר"ד .וטיגל תופורתה תא ריבעה ומצע תא ונכסבו םידוהיה

 קוידב ןחביאשכ ,רטסרפ .ס.סה שיא לש ותדהאב הכז ץיבוחספ
 שמתשהל ץיבוחספ ר"ד שקיב םולשתכ .ותוא אפירו ותלחמ תא

 -תוריסמ 55.וטיגב םילוחה ןעמל ינוריעה םילוחה-תיב ירישכמב

 ילוואש וטיגב םילוחה-תיב תא התשע ץיבוחספ רד לש שפנה
 ראש םע רבעוה ץיבוחספ ר"ד .הלפאה תואיצמב רוא-תדוקנל

 ,םילוח הברהל םש רזע ,הינמרגב זוכירה-תונחמל וטיגה ישנא
 ירחא .םודאה-בלצה ןוגרא םעטמ דעוול תונחמב בצמה לע רסמו

 .ב"הראב עקתשה ךכדרחאו הינמרגב םילוח-תיב להינ רורחשה
 רוטארטסינימדאה ,יאופרה לגסה ישנא לכ לש םתונמאנ

 המרת ,ןיגרוב וטיגה רוטארטסינימדא ןכו יקסלופמאירמ .ח

 ,םניחב ןתינ זופשיאה %.םילוחה-תיב לש ןיקתה ודוקפיתל תובר
 ךכ .םידימאמ םולשת תובגל טלחוה םידחוימ םירקמב םלוא

 ויתוסנכה תא לידגי -- םילוחה תיב ...1943 יאמב 3" : לשמל

 םימכתסמש ,םידימאה םילוחהמ תובוח תייבגב הדפקה ידי-לע
 דיל םוקימה ףאו הנוזתה ,בוטה לופיטה 5ז"...קראמ 5,000דב

 ומרת ,ידוהיה תורבקה-תיב אוה ,וטיגה לש "קוריה חטשה"
 רתויב ישונא היה םידבועה-רבח לש וסחי .הריהמ המלחהל
 תדובע תוכזב .הדות ישגרב םילוחה-תיבמ ואצי םימילחמהו
 תוקבדמ תולחממו תופגממ וטיגה לצינ ,תואפרמהו םילוחה-תיב

 .דבלב םיטעמ תוומ-ירקמ ומשרנו
 םיתיעל .הדובע תקולחל הדעווב ופתתשה וטיגה יאפור

 .הדובע-תונחמל רחא וא הז םדא תחילש רבדב םיאפורה ועירכה
 .םינפ-אושמו דחוש תעינמל םיאפור 3-מ ובכרוהש תודעו ויה

 הדובעה-תונחמב םיאפור תויונרות ונגרוא תוגיצנה וצ יפל

 .םינושה
 הרגסנ וטיגב תודילה רוסיא לע תונוטלשה תדוקפ תובקעב

 תודיל המכ ויה תאז תורמל .םילוחה-תיבב תודילה תקלחמ
 םירקמב קר קעזוה אפור .םייראטינס-תת םיאנתב ,םייטרפ םיתבב
 הקבר 'בג לש הרקמב ומכ ,תוומ תנכס הפקשנ רשאכ םייטירק
 תונוטלשה 3%,תודיל רוסיאל עבקנש דעומה ירחא ןב הדליש ,ץוג

 רוקיעב וא התחפשמו תדלוי לש גרוהל האצוהב ומייא םיינמרגה
 ,בוב ,יירטיילסבאטש"ה .םתדוקפ רפות םא ,וטיגב םישנה לכ
 וטיגבשכ טרפב ,םישנה תא רקעל ךרוצה לע םעפ אל רזח
 ..חותינה תא תושעל םילוכי םהו םיאפורה "ידמ םיבורמ"

 רבדה ונילע רובעי םאה .ומדנ ומכ תובבלהו ורדקתנ םינפה"'
 םימומ ילעב תויהל -- תוומהמ רתוי ארונ ףא ,רתויב ארונה
 ןוסא ותוא וטיגה לע אוביש בטומ !ונייח ימי לכ םירועכ
 89 '..הזח רבדה רשאמ ,לארשי תוליהק לכ לע אבש הילכה

 ןורהא ידי-לע םיגיצנה ונימזה םויב וב" רוקמ ותוא יפל
 9."וטיגה לכ ליבשבו םהיתוחפשמ ליבשב ילק-ןאיצ קינראגייז
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 לצא ןפוד אצוי היה אל בוב "רטיילסבאטש"ה לש ונויער

 ובתכמב ,קארב .ו .ס.ס רריפרבואה עיצה ןמז ותואב .םינמרגה
 ןוילימ 10-כ לש ןומהה ךותמ איצוהל ,23.6.42-מ רלמיהל
 ,ינפוג רשוכ ילעב ןיידע םהש ,ןוילימ 3--2-כ הפוריאב םידוהי
 םירשכ-יתלב ויהיש יאנתב ,הדובע-חוככ םהילע רומשלו
 .תוברתהל

 לע וטיגה תוגיצנ הליטה תונוטלשה דצמ םימויאה חכונל

 וליפא ,תומדקומ תודילו תויתוכאלמ תולפה עצבל וטיגה יאפור
 -ורחאה ןהיתועובשב תורה םישנ 3" .םינורחאה ןוירהה-ישדוחב

 םיגיצנהו םיאפורה ינפל םישנה וננחתה ןשואי בורב ...םינ

 הכאלמה .ןהידלי תא תימהלו תומדקומ תודיל ןהל םורגל ושקיבו

 .דחוימב ךכ םשל הנכוהש הרידב יטרפ ןפואב התשענ הנידעה
 -- דחוימב הפי היה ףא דחא -- םיאירבו םייח ודלונ םידליה לכ

 -- 1943 רבמבונב 11-ב הרק רבדה "?"...תוקירזב ותמוהו

 .וטיגב םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה ירחא םידחא םימי

 לכ ףא ,רחא אצומ ואר אל םיאפורהו תוגיצנה םגו תוהמאה
 ןהיתוקונית תא ריבעהל וחילצה תוהמאש םירקמ ויה ןכ ינפל
 .ץוג תרבג התשעש יפכ -- םיאטילל

 .תואירבה תודסומ לש םבצמ הערל הנתשנ "טוקריסק''ה ירחא
 שיא ,"ראטינס" םילוחה-תיב לא דמצוה 1943 רבוטקואב 30-מ
 םיאפורה תדובע לע חיגשהל היה ודיקפת רשא ,ץנכ סנה .ס.סה

 -יקתפ .םיינורכה םילוחהו םילוחה רפסמ לע תונוטלשל עידוהלו

 .ותמיתח ירחא קר ףקות ולביק הלחמ תביסמ הדובעמ רוטפה

 תובוחה םג ראטינסה לע תולטומ תיאופרה ותוליעפ דבלמ"

 עורגה והירהו רמשמב דמוע אוה .ס.ס ישנא לש תוליגרה

 םע דחי םידליה תא לבנה בחס ישישה םויב ,בגא .םירמושבש

 9,'הזיבב קסעו םיניארקואה

 וליצה םעפ אלש ,םש יעודי םיגולוקניג ויה וטיגה יאפור ןיב
 ר"ד לש םמש תא ריכזהל יוארה ןמ .תוקוניתו תוהמא ייח
 .םילוחה-תיבב תוחאכ הדבעש ,ץנול הבב ותשאו ץנול ףסוי

 ,וטיגה ןמ וחרב ,תב ולכש םה םינקזהו םידליה לש "היצקא"ב
 94,רמשמ תחת ילוואשל ורזחוהו וספתנ תועובש המכ רובעכ לבא

 ר"ד .רהוסה-תיבמ םררחשל הלע םיבר םיצמאמ רחאל קר

 םרורחש ירחא .הינמרגב זוכיר-תונחמל ורבעוה ותשאו ץנול

 .ב"הראב ועקתשה ךכדרחאו ידוהי םילוח-תיבב ודבע
 ןייצל יוארה ןמ וטיגב יאופרה לגסה תוליעפ תא ונמכסב

 ;ילוואשכ ןטק וטיגב םיאפורה לש תיסחי הובגה םרפסמ תא
 -תיב יכרצ תא הקפיס רשא תוגיצנה לש הליעיה התגהנה תא

 םנורשכ תא ולצינש םיאפורה לש םתוריסמ תא ןכו ,םילוחה

 םילוחל רוזע ןעמל ,תידוהי-אלה היסולכואה םע םהירשק תאו

 רוביצה יגיצנו םיאפורה ידיב הלע אל םלוא .וטיגב םידוהיה
 חוליש ברע םילוח-תיבב וראשנש ,םילוח תורשע המכ ליצהל
 .הינמרגל וטיגה יבשות

 יוניב" תדעו
 -תת יאנתבו הבר תופיפצב הלודג היסולכוא לש הזוכיר םע

 ךכיפל .וטיגב םירוגמ- תומוקמב רוסחמה תייעב הררועתה רויד
 ,םינוקית עוציבל עוצקמ-ילעב הזכירש ,יוניב-תדעו המקוה

 תא יוניבה-תדעו הביחרה וטיגה םויק ימיב .המודכו םיצופיש

 ,הוורואו תפר ,ןסחמ ,גג-תיילע לכ תכיפה ידי-לע רוידה חטש

 שילשכ ףסונ ךכ יכ עובקל ןתינ הריהז הכרעהב .םירוגמ ינבמל
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 -תיב ,תוינכרצ ,תואפרמ ,הכאלמ-יתב ומקוה ןכ .רוידה חטשמ

 רוסחמה התיה הרומח היעב .הינב תודובע דוע ושענו םילוחה
 ןכ-לעו ריעב םגישהל היה רשפא-יא טעמכש ,הינב-ירמחב
 ,םימייק םינבמ קוריפ ומכ ,םירותליא ינימ לכ תושעל וצלאנ

 יפל ,לזרבה-ןתיווז וא חפה ,םינבלה תא םכותמ איצוהל ידכ

 אטיל תודהי

 -ילעבב רזענו יוניבה-תדעו תא זכיר ץיבוביל ףסוי 'גניא .ךרוצה
 ורשכוהש םירחאו הירול לאויו רשמיש השמ םיקיתווה עוצקמה
 .ולא תודובעל

 דוביע םג יוניבה-תדעו לע לטוה רשאכ ,תומייוסמ תופוקתב
 .שיא 100-כ הקלחמב ודבע ,תוקרי לודיגל תוניגה

 תורעה

 הבקסומ ,(תיסורב) ס"סה יעשפ לע םיכמסמ ,"הלועפב ס"סה" ,וננמז תודהיל ןוכמה ,פ"עב דועיתל רודמה ,יולדןור הרש תודע .8

9 
 ."4+800טע06" תיאטילב ,טפאשרעייטשרַאפ : שידייב ,תוגיצנ

 .הביווטסטא : יאטילה יוניכב רקיעב ושמתשה ילוואש ישנא

 רעלוואש ןופ 'קינוואווזדעמאל' רעד קישטרא" ,ןאמרעדיינש ,ל.ש

 .28.7.1957 ,"סטרעווראפ" ,"גרובסמאיליוו ןיא טציא טבעל ,אטעג

 .(דידבתכב) ץיבורוטקריד ר''ד לש ויתונורכז
 .ליעל האר רגא'ז-תינכתו יקסני'צודיו לע

 .ג"מר 'מע ,וטיגה תונויזחמ ,ימלשורי ,א האר

 .44 ,13 'מע ,סקנפ

 .69--68 ,סקנפ

 םיאבה םיטילפה םושיר לע "הדוקפ לביק אל"ש ןעט ץיבוביל .מ

 קומיג .6 'מע ,סקנפ ,"הנוממל הרסמנ איהש רשפא" ,וטיגל

 רעשה די-לעש ןוויכ ,םיסנכנה תא קודבל רשפא-יא" :רחא
 ."םיסנכנה אלו םיאצויה קר םיקדבנ

 .126 'מע ,סקנפ

 .215 'מע ,טילש

 .הרעה ,175 'מע ,סקנפ

 ,וננמז תודהיל ןוכמה ,פ"עב דועיתל רודמה ,יקסנליש בד תודע
 .397 'סמ

 .ג"מר 'מע ,וטיגה תונויזחמ ,ימלשורי .א
 .201 'מע ,טילש

 .309 'מע ,סקנפ

 .32 'מע ,סקנפ

 רדג ןוקיתל רמוח היריעה-שארמ ןוטרק .ב שרד ,לשמל ,ךכ

 אלו םתא םתדמעה וטיגה רדג תא" :ורמאב הרובשה וטיגה
 .(65 'מע ,סקנפ) "!התע אופיא הונקת ,ונחנא
 .308 'מע ,סקנפ

 .106 'מע ,סקנפ

 בונגל וחילצה ץיבוביל .מו ןיגרוב .ש" : 1778 'מע ,1 ךרכ ,עטיל
 ."םיספט 500 ךרעב

 .18ד 'מע ,סקנפ

 .שוילפק רלדנסה לש ותב לש הבתכמ -- םירלדנס לע
 .186--185 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי

 .ןלהל האר יקסנדג .א לע

 .202 'מע ,טקנפ

 .262 'מע ,סקנפ

 .198 'מע ,סקנפ

 .156 'מע ,סקנפ

 לש תיתכלממ האצוה ,(תיאטילב) "אטילב ירלטיחה שוביכה"

 .213 'מע ,1965 ,הנליו ,תיעדמו תיטילופ תורפס
 .62 'מע ,סקנפ

 תודהיל ןוכמה ,פ"עב דועיתל רודמה ,ץילארשידךור הרש תודע
 .וננמז

 .םוגילמ םיריסא וררחוש ךכ

 .92 'מע ,די-בתכ ,ימלשורי

 .31 ימע ,דידבתכ ,ימלשורי

 .91-90 'מע ,טילש

 -יחופת םע קית אשנש ,דניקכור םע תירקת העריא הקידבה ןמזב

 תרכזה ילב הרקמה לע) ול ךייש היהש ןגב ופטקנ רשא ץע
 הדוזיפא' ונדורב .ש בתכ הז הרקמ לע ; (103 'מע ,סקנפב -- םש
 22.4.71 ,"רמשמה לע" ,"וטיגב
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 .(1)99 'סמ

 .העצהה םזויכ ומצע לע ץיבורוטקריד ר"ד עיבצמ ויתונורכזב

 ךכ לע םידע ועיבצה הקווג "ראסימוקסטיבג'ה לש וטפשמב
 "רטיילסבאטש"ה םג .תיבמופ הילתב "ןייטצהל" הצר אוהש

 יפל) חקל םידוהיה תא דמלל שי יכ רמא ולש (הטמה להנמ)
 .(קבילב טפשמ לש םושיאה-בתכ

 תרתחמהמ שקבל ץכ ,א תא הצירמה תאז הוקת .,229 'מע ,סקנפ
 .םישאונ םידעצ טוקנל אל

 ונמזב בשי .ןישלמו בנג 'ד .'א .1" : םיניילתה לש םתוישיא לע

 םיריסאה 70 לכ לע ןוחטבה-תרטשמב ןישלהו רהוסה-תיבב

 הז רכשב .וטיגהמ םיבתכמו תוליבח םילבקמ םהש ,םיידוהיה
 ,יי .'ב דמעומה .בנגו ןישלמ ,רלדנס ,'ק .'ח .2 ...ותוא וררחש

 הנחמה ידוהי לע הנשלהב ןייטצה .וטיגב ןישלמו חצור היה
 "םהלש הנחמה ןמ רכוס איבהל םיננוכתמ םהש רפיסו יִאי'צנוואפ
 -לתהמ דחא ,יקציבוזמ תנמלא לש התודע יפל .(22ד 'מע ,סקנפ)

 ינומה חבט" האר .ךכ-רחא רצק ןמז תמ -- .'ד .'א -- םיניי
 .344 'מע ,290 ךמסמ ,'ב קלח "אטילב

 השוריה תוכז ,ןיינקה תוכז תלבגה לע "תונקת''ה .14ד 'מע ,סקנפ
 ירבח ,וטיגה תוגיצנ לש תפתושמ הבישיב ולבקתנ ,תוספורטופאו
 .רוביצ יגיצנו וטיגב ןידה-תיב
 .150 'מע ,סקנפ

 ימע ,טילש לש ורפסב תראותמ סחיו סטונ םיבצקה לע הדוזיפא
1, 

 .117 'מע ,סקנפ
 .88 'מע ,סקנפ

 .97--96 'מע ,סקנפ
 .ןלהל האר

 ןוכמה ,פ'עב דועיתל רודמה ,(ץיבוביל) איבל ףסוי לש תודע
 .(77)12 'סמ ,וננמז תודהיל
 .265 'מע ,סקנפ
 .ןלהל האר ,רטניג ר"ד ,ינמרגה "טמאסטייברא"'ה שאר לש ותעד
 .312 'מע ,סקנפ

 ,28.7.57 ,"סטרעווראפ" ,ןמרדיינש
 דועיתל רודמה ,יקסני'צשל לש ותודע םג ; 26.6.46 ,"תלעופה רבד"
 .675 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמה ,פ"עב
 1941 ביבאב ."הלועפב ס"סה" האר -- 214--205 םילוקוטורפ
 עוציב לע טלחוהו הפוריא ידוהי ןוילימ 11 לש םלרוג ץרחנ
 םתרבעה" ךרדב "תידוהיה הלאשה לש יפוס ןורתפ" לש ישעמ
 ,ידוהיה םעה לוסיח היה השוריפש ,םידוהיה תרבעה לע ."החרזמ
 1943 רבוטקואב 4-ב ןנזופב רלמיה .ס.ס-ה רריפסכייר יולגב םאנ
 ידנאלטסוא''ב .ס,.סדה יגיהנמ םגש ןכתי .ס.ס יגיהנמ תצובק ינפב
 יפל "יפוסה ןורתפה" לש לעופל האצוה לע תוארוה ולביק
 ,םידלי לש "היצקא"ב יפוסה לוסיחה לחה ילוואשב .םה םתערכה
 .רטסרפ .ס.סדה שיא לש ותעד לע ,םילוחו םינקז
 ידוהי חוליש ןמזב וליפא -- בר ןמז תמייק התיה תאז הנומא
 .הינמרגל ילוואש
 ובריס םינמרגה לבא ,חולשמל ףרטצהל ונוצר עיבה ץיבוביל םג
 ,ופרצל

 .ליעל האר ץיבוביל לש ותעצה לע

 .ליעל האר רזיראפ לע

 50 'מע ,די"בתכ ,ימלשורי



 ילוואש וטיג

 רעטעברא עיירפ ,אטעג רעלוואש ןופ דאזיפע ןא" ,ןיגרוב .ש .2

 15.12.1962 ,"עמיטש

 .127 'מע ,סקנפ .3

 .134 'מע ,סקנפ 4

 .94 'מע ,טילש .5

 .56 'מע ,דיזבתכ ,ימלשורי .6

 .218 'מע ,סקנפ .

 ,.שיא 60 ויה ,טילש יפל .8

 ,341 'מע ,288 ,281 ,284 םיכמסמ ,'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט" .9
3. 

 .ןלהל האר "חא דימ הכמ" ןיטייח .ח לש ריש לע .0

 .144 'מע סקנפ .ד1

 .251 'מע ,סקנפ .2

 .151--150 'מע ,סקנפ 3

 .185 ,דידבתכ ,ימלשורי .4

 .163 'מע ,סקנפ 5

 ."ןבראטשעג רימ ןענייז יוזא" רפסה רבחמ טילש יול אוה .6

 .165--163 'מע ,סקנפ .דח

 .170--169 'מע ,טילש 8

 .263 ; 221 'מע ,סקנפ .ּפ

 י'עטיל ןיא ןדוי יד ןופ עגאל עשימאנאקע יד" ,יקסני'צשל בקעי .0

 .924 'מע ךוב עטיל ,(1939--1919)

 רשאכ הרקמ לע רפסמ (16.5.1948 ,"בחרמל") לטנמולב .1 1

 תרבעה תוחדל םידוהיה תשקבל בישה סיטייסאי יאטילה אפורה

 אצמיש דע ,וטיגל ריעב םילוח-יתבמ םירישכמו םידוהי םילוח

 סחי הרודחה ,וז הבושת ."וכתחו ןיכס וחק" : םליבשב םוקמ
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 ורפסל "סקנפ"ה רבחמ המ םושמ סינכה אל ,םידוהיל ןייוע

 ר"דש רבתסמ ."רוקמב הקחמנ הבושתה" : תורעהב וריעהב

 ,םידוהי רפסמל ורזע (הטייקסואלצנו) ותשא דוחיבו סיטייסאי

 אל ידכ ל"נה הרקמה תא ,הארנכ ,ןייצמ אל "סקנפ"ה לעבו

 .אפורה לש ומשב עוגפל

 .69 'מע ,סקנפ .2

 .81 'מע ,טילש 3

 .69 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי .4

 טפור רעטסראפ ןעדיא עשיווטיל ןופ רעדרמ רעד" ,ןמרדיינש .ש 5

 ,"סטרעווראפ" ,"םירוסי ענייז רערעדניל וצ ןשטיוואכאסייפ ר''ד

7 

 ,ןמרדיינש .ש לש ורמאמב האר -- םירחאו ץיבוחספ ר'"ד לע 6

 עדנעניוטש ערעייז ןגעוו אטעג רעלוואש ןופ םיריוטקאד יד"

 .23.6.1957 ,"סטרעווראפ" ,"ןעגנובעלרעביא

 .20ד 'מע ,סקנפ 7

 לש םירמאמה תרדס האר ץוג ןויצ-ןב קוניתה לש ולרוג לע .8

 .22/24/26/27.4.19577מ "סטרעווראפ"ב ןמרדיינש .ש

 .155 'מע ,סקנפ 9

 .םיילוש תרעה ,םש .0

 .215--214 ,"הלועפב ס"סה" 1

 .314 'מע ,סקנפ .2

 .םש ,םש 3

 טאה ץנול ריד" : ןמרדיינש .ש לש ורמאמב -- ץנול גוזה לע .4

 ןיא ןעיורפ עשידיא רעטרעדנוה ןופ ןבעל םעד טעוועטארעג

 .7.7.1957 ,"סטרעווראפ" ,"אטעג רעלוואש

 הדובע

 התיה הלולע תונושה תודובעל םדא-חוכ תקפסא םוחתב

 םלוא .םיינמרגה תונוטלשה ידיב תרש-ילכל ךפהיל תוגיצנה

 -כואה יגוסו םייביטקייבואה םיאנתב בשחתהב הלעפ תוגיצנה

 םהילע הלקהו םיתואג הדובע-יאנתל הגאד תוגיצנה .וטיגב ןיסול

 .הדובעל יארחא סחיו תיביטקלוק תוירחאל הפיטה ; רשפאה לככ
 ושענו תוגיצנה תובישיב ןודנ הדובע-חוכ תקפסא ןינעב וצ לכ

 םילעופ 200 ושרדנ 1943 ראורבפב .תוריזגב לקהל םיבר םיצמאמ

 19" :175 קר סייגל וחילצה םיבר םיצמאמ רחאל ךא ,0.1%,-ל
 תוליל םיבשוי םיגיצנהו הדובעה-ידרשמ ילהנמ .43 ראורבפב
 הדובעל שיא 200 אוצמל ךרד םישפחמו םיבשוח ,םימלש

 -ףאו הדובעה-תומוקמ לכמ םישנא םיבחסנ .0.1.-ב תימוימוי
 םיארי םיגיצנה .שיא 175-מ רתוי אל םויה ואצי ןכ-יפ-לע

 םהילע םימייאמ םש יכ ,ינוריעה הדובעה-דרשמב תואריהל

 תא םייקל רשפא-יא טעמכ םלוא .תונוש תונכסמ תונכסב

 1 "...השירדה
 םתושארב ,וקארט עבורב : םיפגא ינשמ בכרוה הדובעה-דרשמ
 םתושארב זאקוואק עבורבו ,יקסבאינר'צ םייחו ןיזלס השרבא לש

 תבוח תלטומ התיה םמכש לע .יקסנילי'ז םייחו ץג םירפא לש

 .ףקותב לועפל וצלאנ םיתיעלו ,תונוטלשה לש םיווצה שומימ

 ףותישב ובכרוה תמייוסמ הדובעל וחלשנש םילעופה תומישר

 םילעופה .םיאפור-תדעוו תוגיצנה ,וטיגה לש הדובעה-דרשמ

 ,הדובעה-דרשמ ידי-לע ורחבנ דבלב תינמז הדובעל וחלשנש

 עבורמ ואצי םוי לכ ."טמַא ץאזנייַא סטייברַא" וטיגב ארקנש
 .הז רפסממ תוחפ -- וקארט עבורמו ,םידבוע 1500-כ זאקוואק

 תוחכונה תא קודבל היה הדובעה-דרשמ ידבוע לש םדיקפתמ
 ,יקסנילי'ז .ח לש ותודע יפל .הביס וזיאמו רדענ ימ ,הדובעב
 רפסמ םישנא קיזחהל היה בושח ?,הדובעה-דרשמ ישארמ
 .תופיחדב םידבוע ושרדי וב הרקמ לכל הדותעב

 תוגיצנהש דוגיבו םיילענ תקולח לע םג חקיפ הדובעה-דרשמ

 תומוקמבו השק תיסיפ הדובעב וקסעוה רשא ,םידבועל הקפיס

 דחא .םיפסונ םחל-יסיטרכ תקולח לע ןכו ,וטיגה ןמ םיקחורמ

 -תונחמ לע חוקיפה היה הדובעה-דרשמ לש םיבושחה םידיקפתה
 תונוטלשה ינפמ ריתסהל וגהנ הדובעה-דרשמו תוגיצנה .הדובעה
 קפסל ושרדנ םעפ אל .וטיגב ילאיצנטופה הדובעה-חוכ תא

 תוגיצנהו ,הדובעל םתורישכ תדימ יפל וטיגה יבשות לש תומישר
 תע ,םירקמה דחאב .תומישרה ןתממ קמחתהל םיצמאמ התשע

 לע וטיגה תודיקפ וריתסה ,הדובעה-דרשמל םינמרגה וצרפ

 היה השק .הדובעל םירישכ יתלבהו םידליה תומישר תא ןפוג

 םיתיעל ,םומיסקמה גשוה םלוא ,הדובעל םירישכה לכ תא סייגל
 םישנא תושק תודובעל וחלשנ םיתיעל .םישנוע תלטהב ףא

 םירקממו םיגשממ ענמיהל היה השק זאד םיאנתב םלוא ,םישלח

 .םזינויצקטורפו הפדעה לש
 יאמב 24) התיה וטיגה יבשות לש הקוסעתה יפל הקולחה

 םילטב 20007כ :(תונוזמה תבצקה יפל םירפסמה -- 2
 םידבוע 754-ו הלק הדובע םידבוע 2000דכ ,(םינקזו םידלי)
 -אלה ןיב וללכנ וטיגב היסולכואה ללכמ 44%-כ %.השק הדובע

 :םישנה ןמ קלח םג םהב ויה םינקזו םידליל טרפו ,םידבוע

 לשו הכאלמה-ילעב לש םהיתושנמ קלחו םינטק םידליל תוהמא
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 תא ופילחהשכ ןושאר ימיב ודבע ןה .ילהנימה ןונגנמה ידבוע
 ולכוי וללהש ידכ ,(הפועתה-הדשמ רקיעב) םיפייעה םילעופה

 סיקסבשונאי רד יאטילה אפורה .עובשב דחא םוי תוחפל חונל

 וטיגב םדאה-חוכ בצמ תא קודבל תונוטלשה םעטמ חלשנ

 .םישנ 50--40-כ הדובעה תורישל ופסונ וז הקידבמ האצותכו

 ,זוכירדהנחמל ךפהו .ס.ס-ה ידיל וטיגה רבעשכ ,1943 רבמטפסב

 ינב םידלי תוברל ,םידוהיה לכו תילאטוט הדובע תבוח התיה

 .הדובע-תונחמל ודמצוה ,3

 : םייקתהל וטיגה ףיסומ םתדובע תוכזבש ונימאה ילוואש ידוהי

 היהנ דובענ אל םא .השקה ונתדובע תוכזב קר םייח ונא"

 הפוריאב הלאכ תודוסיב םישוע המ םיעדוי ונאו םירתוימ

 וביצה רשא ,םינמרגה תוינידמ תא המאת וז העד + "...השדחה
 םחוליש דע יפוס לוצינ תונברקה תא לצנל הרטמ םמצעל

 םידוהיה יניעב ירה ,תכרפמו השק התויה ףא לע םלוא .תוומל
 -דרשמ שאר ."תוומה תא הקיחרמ" תניחבב הדובעה התיה
 םויקש תוגיצנל וגניש וירזועו ,רטניג ר"ד ,ינמרגה הדובעה

 ,םישנא רתוי ודבעיש הדימב הב" :םתדובעב יולת םידוהיה

 5."ולוכ וטיגה לש ונוחטב תדימ לדגת ירה

 -רוו"ה .הדובעל םידוהי ופטחנ םינושארה המחלמה ישדוחב
 קוליס ,תובוחר יוקינ : תורוחש תודובעל םהל קקזנ "טכאמ

 -יתבבו םילייחה ירוגמב הדובע ,םינמרגל םירוגמ תנכה ,תויווג

 ךכ-רחא .ידוהי הדובע-חוכ שורדל םיאשר ויה לכה .םילוחה

 לוטיב רחאל .סוקנאטס יאטילה הנוממה ולא תושירדב לפיט
 להנימה תא קיחרהל תינמרגה תוינידמה בקע ,"הנוממ"ה דיקפת
 הדובעה-ידרשמ ידיל הלוכ תוכמסה הרבע ,ימוקמה יאטילה

 ורזועו רטניג רד ודמע ושארבש ,"טאיראסימוקסטיבג"ה לש

 םיארחא ויה ,סילזיא יאטילה םע דחי ,הלא ינש .הגנירטש

 11.9.1942-מ "טאיראסימוקסטיבג"ה וצ יפל .תורישי וטיגל

 ןכ .דבלב ייראסימוקסטיבג''ה ידיב םידוהיה תקסעה ןינע דקפוה

 םידוהיה תא ריזחהל תוכז "ראסימוקסטיבג"ה ידיב התיה
 6. תע לכב םתדובעמ

 רשפיא הז ןכש ,ריעה ךותב םיקסעומ תויהל ופאש םידוהיה
 ץיקב םלוא .םתניפלו םתחפשמל ,םתיבל ברע לכ רוזחל םהל

 .םירחא תומוקמבו קושיליוודארב לובכה-תונחמ וחתפנ 2

 םיבר םירבג םש וקסעוה רבמטפס דעו יאמ שדוחב לחה
 .לובכה תנוע רחאל וטיגל םילוח ורזח םיבר .ךרפ-תדובעב

 .דיתעב לובכב הדובעמ ענמיהל הרטמל הל המש וטיגה תוגיצנ

 -דרשמ ידבוע םג ופתתשה הב ,31.1.43-ב הכרענש הבישיב

 תובישח ילעב םילעפמל םידבוע חולשל לדתשהל טלחוה ,הדובעה

 םיינויח םילעפמב וקסעויש הלא תא יכ החנה ךותמ ,תיאבצ

 היהי רשפא"יא ,םייאבצ םינסחמו הפועתה-הדש ןוגכ ,אבצל
 ןוצרב יולת היה אל רבדהש אלא .לובכה תודובעל חולשל

 ידוהי תקסעה ןפוא לע טילחהל היה החוכב אלו תוגיצנה

 .וטיגה

 ילוואשב הדובע

 תורועל רי'חיב

 עבקש עירכמ םרוגל בשחנ לקנרפ לש תורועל תשורחה-תיב

 תרצותב דאמ םיניינועמ ויה םינמרגה ז.ילוואש ידוהי לרוג תא
 םרדעהב םינושארה שוביכה ימיב ורוציי תא קיספהש ,הז ר"חיב

 םיעמתשמ םינמרגה יבושיח םלוא .םידוהיה םיחמומה לש

 אטיל תודהי

 עידומ יננה..." :11.9.41-מ הקווג "ראסימוקסטיבג"ה תארוהמ
 ךשמב ףילחהל ףואשל ךירצ לעפמ להנמ לכש ,תאז תונמדזהב
 -רחאלש ידכ ,םיימוקמ םידבועב םיקסעומה םידוהיה תא ןמזה
 תקסעהב לעפמ לש הניקתה ותלועפ היולת היהת אל ןכמ

 שיש תועוצקמב םיחמומ םידבוע לע םג לח רבדה .םידוהיה
 םיימוקמ םיחמומב הלא תא ףילחהל היהי רשפא .רוסחמ םהב

 םירשכומ םיימוקמ םידבוע םילעפמה וחפסי התע רבכ םא קר

 ולבקתג םידבועה *."םידמלתמכ םייעוצקמה םידוהיה םילעופה לא
 9."ראסימוקסטיבג"ה לש ורושיאב קר תשורחה-תיבל

 הליחת היה לקנרפ לש ר"חהיבב םידוהיה םידבועה רפסמ
 העיקשה תוגיצנה .760-ל 1943 רבמטפסב הלעו ,שיא 400זכ
 רבד ,םיעובקו םיניקת הדובע-ירדס לע רומשל םיבר םיצמאמ
 ,םישדח הדובע-תונחמ תחיתפ ענמו וטיגה ןוחטב תא ריבגהש

 לש םתוינויחל החכוהכ קר אל וטיגה תא תריש הז ר"'חיב
 היסולכואה םע ביצי רשקכ םג אלא ,םידוהיה הכאלמה-ילעב

 םיחילש ר''חהיבב ועיפוה תופוכת ןכש ,ןוציחה םלועהו תימוקמה
 .קסניוודמו הגירמ ,הנליוומ ,הנבוקמ -- םירחא תואטיגמ דיקפתב

 תושדח ועדונ ,םוקמה ישנא םע ןיפילחה-רחסמ עצבתה ר"חהיבב
 ר"חהיב ילעופ .םהירזועו םינמרגה לש חורה-יכלהו תיזחה ןמ
 לש ידוהיה להנימה ידבוע םע .תומייוסמ תויגליווירפמ ונהנ

 ץישפיל .מ דיקפה ,לדרומ .א רבעשל ולהנמ ונמנ ר"חהיב
 ץכ .ש ןסחמה דבוע ,ןיקסש .א ,ןורק .מ ,ךורטופ .א םיסדנהמה
 אל .וטיגה ישנאל עייסל ידכ םדמעמ תא ולצינ םה .םירחאו
 ,תוגיצנה יניינעב וברעתה אל יכ ףאו ,םיריסא רורחשב ורזע םעפ
 .תובושח תומישמ םיתיעל םהידיב וז הדיקפה

 ןהב ,הנבמ-תודיחי המכמ בכרומ היה לקנרפ לש ר"'חהיב
 ,תורועל העיבצה תיב ,ריזח-רעיש דוביעל הכאלמה-יתב ונכוש
 ר"חהיבל ףינסכ ."סאטאב" םיילענל ר"'חהיב וילא ףרוצ ןכו

 ,"ייראבראג ןופ בוטש-קרעו" בודיוד לש הכאלמה-תיב שמיש

 אלימ ךכ-רחא .םידוהי ויה וידבוע לכש ,יאקסרוב הכאלמ-תיב
 1 ןוציחה םלועה םע רשק-םוקמכ בושח דיקפת הז הכאלמ"תיב

 אל קפיס ןכו םינוש םיכמסמ תגשהב וטיגל רזע ומצע בודיוד
 .וטיגל םלג-ירמח םעפ

 | הכאלמה-יתב

 םיחמומ םידבועל .דרפנ דמעמל וכז וטיגב הכאלמה-ילעב

 םיינמרגה םילעפמב .ריעב וא וטיגב העובק הדובע התיה
 ודבע םירחא עוצקמ-ילעב .םירגסמ ,םיאנוכמ ,םיאלמשח ודבע
 -תיבב ,תורפתמב ,תוירלדנסב ,רבניע דוביעב היריעה תואנדסב
 וראשנ םה .תימיכ תרצותבו הקיטפואב ,םיעוצעצל הכאלמ

 הכאלמה-ילעב רשאכ ,"טוקריסק"ה ירחא םג םהיתומוקמב

 הדובעה-תונחמל וטיגה יבשות ראש םע וחלשנ םיינויח-תוחפה
 וקינעהש "תודורו תודועת" ילעב ויה םה .וטיגה תומוחל רבעמש

 יכ ןייצל יוארה ןמ .יתרטשמ יוויל אלל הדובעל תאצל תוכז
 ענמיהל ןוצר ךותמ רשא ,םישגא הדובעה-תונחמב ואצמנ
 ולעפו ,הכאלמ-ילעב לש םיכמסמ גישהל ולדתשה הדובעמ

 יאדכ ...1943 לירפאב 13" :םיינמרגה תונוטלשה תועצמאב
 םהידיבעמל וכלהש םידוהי ויהש ,תאז תונמדזהב ריכזהל

 1: "הנחמה תמישרמ םאיצוהל תוגיצנה תא ץלאל םלצא ולדתשהו

 וכייתשהש ,וטיגה לש הכאלמ"יתבב ודבע םיבר הכאלמ-ילעב

 וטיגה םוחתל ץוחמ םתאצוה רבדב וצה םוסרפ דע ,תוגיצנל
 םידביע םג וקסעוה וטיגה לש הכאלמה-יתבב .הריעה םתרבעהו



 ילוואש וטיג

 ירמוש ,םילוח ,תונמלא ,םישולחו םירגובמ רקיעב ,עוצקמ ירסח

 הדובעל תאצל םילגוסמ ויה אלש ,רבעשל םיטסינומוקו תווצמ

 ר"'חיב ומכ ,םיפסונ הכאלמ-יתב ומקוה וטיגב .וטיגל ץוחמ

 ורזועו ץיבוביל ןבואר היה ולהנמש ,(םידבוע 50-כ) תושרבמל
 םינסחמל תונמזה העציב תימיכה הדבעמה .קנופ ןורהא הרומה
 10ד-כ) | (116665ש6:כ([6עטתםע6 | (22371ם) .מ.5ה םינמרג

 ורציי הדבעמב .(קינראגייז .א תושארב םיליכשמ רקיעב ,םישנא
 הדובע-םוקמ התיה הירלדנסה םג .דועו ןובס ,תוחשמ ינימ לכ

 ,שוילפק ןמלז ,קלומ לאלצב ןוגכ םיחמומ הב ודבע .ינויח

 הרצייו תודחוימ תונמזה יפל הדבע הרפתמה י?.םירחאו רוטקפ

 (המודכו םיקית ,םיקנרא ,תויביטארוקד רוע-תוירכ) יונ-יצפח
 -יתב לכב .הינמרגב םהיתוחפשמל הנתמב םוחלש םינמרגהש

 תרצותה ןמ קלח .םידוהי 170-כ ודבע ,הסבכמה ללוכ ,הכאלמה

 םאתהב וטיגה יכרצ תא קפסל דעונ ראשה וליאו ,קושל הדעונ

 וטיגה ךותב הכאלמה-יתב .םיינמרגה תונוטלשה םע םכסהל
 60--507"ב ומכתסה םהיחוורו תוגיצנל ףסונ הסנכה-רוקמ ויה
 .שדוחל קראמ ףלא

 ר"'חהיב) םידחא הכאלמ-יתב תקתעה רחאל ,1942 רבמטפסב
 ורבע םש ,הריעה (הרפתמהו תימיכה הדבעמה ,תושרבמל

 -תיב תריגס רחאלו ,ינמרגה אבצה לש הקפסאה זכרמ תולעבל

 וקפיסש ,הכאלמ-יתב המכ קר וטיגב ורתונ ,ןוטרקל הכאלמה

 .וטיגה דקפמ לש תוישיא תונמזהו וטיגה תייסולכוא יכרצ תא

 לטינ תוגיצנה ןמ .םומינימל דע דרי םהב םידבועה רפסמ

 .הסנכה-רוקמ

 וקסעוהש הלא לכל הדובע קפסל דוע ולכי אל הכאלמה-יתב

 םילעפמב "עוצקמה ירסח" תא בלשל וצלאנ ןכלו ,ומצע וטיגב

 תושרב .וטיגל ץוחמ הדובע שפחלו ריעב םייאטיל םידרשמבו

 -תיב 3% הטייקסואלצנוו המשו תיאטיל השא הנגרא היריעה
 ידגב ורפת ,ופראו בוחרב ,הז הכאלמ"תיבב .םישנל הכאלמ
 רוזעל המיכסהש תודדובה ןמ התיהש ,םוקמה תלעב .םישנ

 הכאלמה-תיב לש ומויק תקדצהל .חוור םוש הקיפה אל ,םידוהיל

 ועיבצהש תונובשח םינמרגה ינפב הטייקסואלצנוו 'בג הגיצה
 הכאלמ-תיבב .םיהובג םיסמ םלשל דוע הצלאנ ןכ לעו ,חוור לע
 -לצנוו 'בג .ךרעל הנש םייקתה אוהו םישנ 100-כ וקסעוה הז

 םייוסיכ ורפת םש ,וטיגב םג ףינס חותפל החילצה הטייקסוא
 .תופסונ םישנ 50 ךכב וקסעו םיינזאל

 ריעב הדובע
 הרוצב ולצונ םש ,םיאטיל לצא הדובע ואצמ רפסמ םידוהי

 אלש יאטיל לצא גרבנירג ןועמש רלדנסה דבע ךכ .הריפחמ
 יאטילה ןנולתה ,ורכש תא גרבנירג שקיבשכ .הטורפ ול םליש

 םידוהי :+.ינוריעה הדובעה-דרשמב ידוהיה לש "ותפצוח' לע

 ריאמ" ינסחמ ,סאנילמס ר"חהיב :םילודגה םילעפמב םג ודבע

 אל וז הדובע .דועו םיצע דוביעל ר"חיב ,י'הינרבוג" ,"סאטס
 -םוקמל חלשיהל עגר לכב םייופצ ויה םידבועהו העובק התיה

 לכ אלל "ראסימוקסטיבג"ה הוויצ ,לשמל ,ךכ .רחא הדובע
 15."טילונייפ' ר"חהיב תא בוזעל םידוהיה םידבועה לע הביס

 .םידוהיה םידבועל וקקזנ םיאטילהו םינמרגה םיקיסעמה

 םישנ תצובק .תושקהו תורוחשה תודובעה תא ושע םידוהיה
 םירבג .םתסמעהו תונורק יוקינב תבכרה-תנחתב תועיבקב הדבע
 יוקינב ,"ולארטס"ב לבכ תחנהב ,0.1.-ב וקסעוה םישנ םגו
 .מ.פ.ה ינסחמב ןכו לזרב-תוליסמו םיכרד תלילסב ,םיגלש
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 .ךרפב ודבע בורה .תוילחנימ תודובעב ודבע דבלב םידדוב
 ,דאמ תובר ויה תוחיטב-יאנת אלל תודובעב הדובעה-תונואת
 ,רפסמ םישנ תבכרה-תנחתב וסרדנ ךכ .םיבר ןהיתונברקו
 .תוכנל ויה תורחאו

 -תונמ לבקל םירומא םידוהיה ויה תונוטלשה םע םכסה יפל

 ,"סאטסיאמ" ינסחממ ןוזמ תויראשו םח קרמ ,רמולכ ,ןוזמ
 ,המואמל םידוהיה וכז אל השעמל ךא .םיאטילה םילעופל המודב

 .םמצעל לכה תא ולטנ םיאטילה ןכש

 ריעל ץוחמ

 תפועתה"הדש
 הפועתה-הדש היה ,רתויב םישקה ןמ ,עובק הדובע-םוקמ

 אבצה לחה 1940 תנשב רבכ .ריעה ןמ מ"ק 6"כ ,הנקו'זב

 דע הרמגנ אל הינבה םלוא ,הפועתה-הדש תא םיקהל יטייבוסה
 הליחת :הינבב וכישמה םינמרגה .םינמרגה ידיב ילוואש שוביכ
 רבמטפסב 29"ב לחהו ,םייטייבוס המחלמ-ייובש םוקמב ודבע
 הרושק וז הדובע לש התליחת .םידוהי םוקמב ודבע 1
 םירטושו םינמרג וצרפ רשאכ ,"ירדנ לכ" לילמ םירמ תונורכזב

 500) םכרדב הרקנש ימ לכ תא ופטחו וטיגה ךותל םיאטיל
 .הפועתה-הדשב דובעל (שיא

 תורמשמב הלהנתהו תכרפמ התיה הפועתה-הדשב הדובעה
 ר"ד ,שארל לעמ גג-תרוק אלל -- הממיב תועש 24 --
 רשאכ ,םויאה הדובעה-בצק תא ויתונורכזב ראתמ ימלשורי

 תינורק אלמל םישנא השולש וצלאנ תוקד 10--7 ךותב
 .םינמרגה תחגשה תחת :%רפעב

 לדג םיתיעל .ףרה אלל הכשמנ הפועתה-הדשב הדובעה

 םידבוע ופיסוה 1942/43 ףרוחב .תחפ םיתיעלו םילעופה רפסמ

 -לשה תשירד יפל ,םישנ וא ,לובכב הדובעה ןמ וררחתשהש
 םידבוע 250 םוקמב םישנ 350 הדובעל ואצי 29.3.43-ב .תונוט
 -הדשב הדובעל תדחוימ תובישח הסחיי תוגיצנה .םיעובק
 םשל תיאבצ תובישח תולעב תורחא תודוקנל ןכו הפועתה

 הקפיס רפסמ םימעפ .ידוהיה הדובעה-חוכ לש ותוינויח תחכוה
 -- לגרב וכלה חלא ןכש ,םח דוגיבו הלענה םידבועל תוגיצנה

 .םיינמרגה תונוטלשל ףופכ היה הפועתה"הדש .םוי ידמ מ"ק 2

 ךכמ הנוצר תועיבש-יא תא העיבה הפועתה-הדש תלהנה
 םישנא תובורק םיתעל העבתו םישלח םישנא םיחלשנ הדובעלש

 .הדובע-הנחמ הפועתה-הדשב םקוה "טוקריסק"ה ירחא .םיפסונ

 : שיא 400-כ וסלכיאש םילודג םיפירצ העבראב וזכור םידוהיה
 הנחמה :."וטלמנ םידחא קר .שיא 400-כ לכה-ךסב ואצי"

 הרימשה .תישפח התיה וכותב העונתה ךא ,ינרקוד ליתב ףקוה

 .םיניארקואו םינמרג ידיב התיה
 ,םינרדס השיש ותושרלו לפמטס ידוהיה דמע הנחמה שארב

 ויה תולועפה לכ" .םייחב ראשנו לצינ ,אריפש .ש ,םהמ דחאש

 15 ,ידועו הרזע ,הלצה תדובע ,ןוזמ תקפסא היה הז םא ,תומאותמ
 םינומיא רבעו יתרתחמ ןוגראב ןגרואמ היה ,שיא 40-כ ,רעונה
 -הדשל דומצה ראודב ודבע ןוגראה ירבחמ קלח .םייאבצ
 ולפנש םיסייט לש םיישיאה םהיצפח ןיב ואצמ וללה .הפועתה

 םע רשקה םקוה םש .םמצעל ותוא וחקלו ישיאה םקשנ תא
 רשא ,םהירזועו םינמרגה ןמ ותודהי תא םילעהש ,רזל ידוהיה

 9 יניארקואל והובשח
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 לובכה" תונחמ
 .לובכה-תורכמב הדובעה ילוואש לדוהיל התיה השק הריזג

 תלהנהל םיפופכ ויה לובכה-תונחמו ,ריעה יכרצל דעונ לובכה
 יבשות םג וארקנ לובכה תודובעל .ילוואשב למשחה-תנחת

 םיאטילה םלוא ,הינמרגב הדובעמ םרורחש לע הרומתכ םוקמה

 לובכב ודבע קושיליוודאר הנחמב .וז הדובעמ קמחתהל ולדתשה
 תוהובג תוסכמה ,תכרפמ התיה הדובעה ?,דבלב םיאטיל 8
 .ץובה ךותב תועש ודמע םידבועה .ןתוא אלמל ולכי לכה אלו

 םהיתוחפשממ ,וטיגה ןמ םיקוחר םידבועה ויה תאז לכל ףסונ
 תעיבקב ושקתה וטיגב הדובעה-דרשמו תוגיצנה .םהירבחמו
 המרג ריעל ץוחמ לא העסהה םצע .לובכה תודובעל םישנאה

 ויה לובכה-תונחמב .רעיב הדמשה לע הבשחמ התלעהו הדרח

 לע שינעהש ,ימוקמה ןוטלשה ידסחב ירמגל םייולת םידוהיה
 = .הרומחכ הלק "הריבע"

 ,םידוהיה לובכה-ידבוע לש קייודמה םרפסמ תא עובקל השק

 ,םישורדה םידבועה רפסמ תא םשר ילוואש סקנפ רבחמ ןכש
 ץיקב .הנממ םיבשהו הדובעל םיאצויה רפסמ תא םשר אלו

 השולשל וקלוח םה .םידוהי 950 לובכה תורכמב ודבע 2

 ,350 -- יאנוי'צאבב ,שיא 450דכ -- קושיליוודארב : תונחמ
 .שיא 150 -- הביקָארבו

 קושיליוודאר

 ,קושיליוודארב םקוה רתויב לודגהו ןושארה לובכה-הנחמ
 רבוטקוא דע יאממ הכשמנ םוקמב הדובעה .ילוואשמ מ"ק 8

 ןבלה-אבצב רבעשל יסור לנולוק היה הגחמה להנמ .2

 ?דוהי לש תוינומהה "תויצקא"ל יארחא היה אוה .וקשר ומשו
 ,םידוהיה ירוסימ האנה באשש טסידאס ,וקשר .קושיליוודאר

 -ינבל 7,000--6,000-ל דע הדובעה תוסכימ תא הדמתהב הלעה

 םימויאו תוטיחס ,רורט .עובשל םינבל 35,000 וא ,תרמשמל לובכ
 21.הדמשהב םייא ףרה אלל ,ותטיש תא ונייפיא

 .(םידוהימ "הייקנ") "ןיירנדוי" התיה קושיליוודאר הרייעה
 תוינומהה "תויצקא"ה רחאל הב ודרש דבלב םידדוב םיחמומ

 סדנהמה םייחב וראשנ ךכ ;םינמרגה םהל וקקזנ דוע לכו
 .תיכוכזל תשורחה-תיב תא להינ דוע לכ ,ותחפשמ ינבו רנזופ

 היה םידוהיל היסולכואה סחי .ותחפשמ םע גרוהל אצוה כ''חא
 ,1941 רבמצדב וחצרנו םירפכב ודבעש ,םידוהיה בור ,ןייוע

 תבריקב ורכנ םידוהיה לש םיחאה-תורבק .קושיליוודארב וספתנ
 .לובכה- תורכמ

 .םהב יופצה לע ועדי אל ,לובכה-תונחמ תמקה לע טלחוהשמ

 תונמ ??,תיסחי בוט רכש ,לבגומ ןמזל הדובעב רבּוד הליחת
 םלוא .תימצע הלהנימ החטבוה ןכ .םיבוט םיאנתו תולדגומ ןוזמ

 םידבועה לצא ורקיבש תוגיצנה ירבח .אוש- תוחטבה ויה הלא לכ

 ,םלושמ וגיא רכשה ,ערו ךלוה םבצמ יכ ואר קושיליוודארב

 םישנא 3--2 -- המויא םיפירצב תופיפצהו ,םחלל םיבער םישנא
 .הרגישבש רבד ויה תואכה .הטימב

 לכ תועש 12--10 -- תורמשמ יתשב העצוב הדובעה

 .הדובעה םוקמל הכילה לש םייתעש ךכל ופסונו -- תרמשמ

 -יאנת לשב .תוצח רחא 2 העשב םישנאה ומק הלילה-תרמשמל
 .דובעל תאצל וצליא םתוא ףאש ,םיבר םילוח ויה בערהו םייחה

 .ירפ האשנ אל םידבועה תבוטל תוגיצנה תוברעתה

 .ךרוצה יד הליעי התיה אל קושיליוודארב תידוהיה הלהנימה
 ,םיאטילח םיחיגשמהו םילהנמה ומכ גהנ 3'א הנחמה שאר

 אט*יל תודהי

 םיכרצמה תא םמצעל ולטנו םידוהיה ןובשח לע רשעתהל ופאשש
 תרומת םתונקל םתוא םיצלאמ םהשכ ,םידוהיה םידבועל ודעונש

 םידוהיה םילעופה דצמ הנלבוק הרסמנ םויה" .םיטישכת וא ףסכ
 דמועה 'א לע קושיליוודאר תבלחמ די-לעש לובכה-הרכמב

 תא רוחשה קושה יריחמב רכמו רספיס הנלבוקה יפל .םשארב
 קסעש לע ולבק תאז דבלמ .הנחמל רוסמל וילע היהש םיכרצמה
 תוגיצגה .הריכמל וירבח ול ונתנש ,םיצפחב רוהט-אל רחסמב

 -תורכמל ליגר לעופכ וחלשלו ודיקפתמ וקיחרהל הטילחה

 תרזח .1942 רבוטקואב 12" :דועו ?+,"קושיליוודארב לובכה
 להנמה .םוגע קרפל איה םג התיה קושיליוודארמ לובכה ידבוע

 .םהיצפח תלבוהל הלגע ןתנ אל לבא ,םילעופה תא ררחיש
 אשמה-תינוכמ תא לבקל הנחמה תלהנימ ידיב הלע בר למעב
 ישנא םלוא ,םיצפחהמ ןטק קלח ליבוהל ידכ ,לובכה לעפמ לש

 -יכרצמ תלבוהל אשמה-תינוכמ תא ולצינ םהיברוקמו הלהנימה
 -לטמל וכיחש םירזוחה םילעופה לכ ובזכאתה .םהלש ןוזמה
 תוגיצנבו הלהנימב וניגפה םשואיבו םינורחאה םילדה םהילט
 2./"הרזע תשקבב

 הנחמה-ירטוש ןיבו םידוהיה םידבועה ןיב הררתשה תוחיתמ
 תוגיצנל .תוכמו תוקעצב הדובעל םומיקה םירטושה .םידוהיה

 .םידבועה לכ םשב םידוהיה םירטושה לע הנולת השגוה ףא

 .םיאטילה םירטושל דגנתהל וזעה דבלב םידדוב ,הז תמועל

 גילבהל לוכי היה אל אוה .קלומ לאלצב םע הרקמה היה הזכ
 זלה .יאטילה והנעמ שארב רדעמב הכיהו הלפשהה לע דוע
 תוגיצנה תוברעתה רחאל ?%.היריב גרוהל האצוהב וילע םייא
 .תוקלמב שנענו תווממ קלומ לצינ

 ,םיחרובה דחא .דבלב םידדוב החירב-ירקמ ומשרנ הנחמב
 .דוע בש אל םשמו .ד.סל רסמנו הכוה ,ספתנ ,ץיבוגיבר

 תוגיצנה .םהייח ימי לכל םיכנ קושיליוודארמ ורזח םיבר
 ויה היגשיה םלוא ,הנחמה ישנא ןעמל םיבר םיפסכ האיצוה

 רחאל הנש .הנחמה לש תלשוכה תידוהיה הלהנימה לשב םיטעמ
 .שדחמ ותחיתפ תא עוגמל תוגיצנה החילצה ,1943 תנשב ,ןכמ

 יאנוי'צאב

 הז הגחמ .ילוואשמ מ"ק 5 קחרמב היה יגשה לובכה-הנחמ

 .1943 תנשב ,ןכמ רחאלש הנועב םגו 1942 תנשב חתפנ

 .תורמשמ יתשב ,םישנ םתיצחמ ,םידבוע 3507כ ודבע יאנוי'צאבב

 .יאטיל רטוש יווילב וטיגב רקבל תורשפא הנתינ ןושאר ימיב

 -יכרצמ תאבה -- "הטירונש"ל םיתעל ואצי הנחמה יבשות
 רשאכו הרמוחב וגהנ הנחמה-ירמוש םלוא .םיאטילה ןמ ןוזמ
 תא םהמ וחקל ףאו םוכיה "הטירונש"מ םירזוחה תא וספת
 .םיכרצמה

 להנמה לש ישונאה וסחי היה הנחמב םיעבוקה םימרוגה דחא
 אלו ,תוגיצנה םע םיבוט םיסחי םייקש ,סוי'ציוואטוריס יאטילה
 דבוע רשאכ םג ,תוגיצנה םעטמ םיפסוג ןוזמ-יכרצמ תאבה ענמ
 ינימ לכב םהל קיצהו וירבח לע ןישלה 'פ 'ג הדובעה-דרשמ
 היהי בוט" יכ ,וילע רמא לובכה-הנחמ להנמ ףא .עשר ישעמ
 ילהנמכ אלש ??."הנחמב אצמיי אל הז קיזמ סופיט םא רבדה
 םילוח לע הדובעה תא סוי'ציוואטוריס הפכ אל ,םירחא תונחמ
 התנפה תוגיצנה .וטיגה לש םילוחה-תיבל םחלש ףאו ,םישלחו
 ובר םש יכ ,יאנויצאבל אקווד אלכה-תיב יררחושמ תא
 םישקונ ויה הדובעה-יחקפמ םלוא .םנתיאל רוזחל םהייוכיס
 .םישלחה םידבועה תא וכיה ףאו



 :לוואש וטיג

 ,רתוי וא תוחפ םיריבס הדובע-יאנת ויה יאנוי'צאב הנחמב
 יתש ודמע דעווה שארב ."םידבועה דעו" תוליעפל תודוה םג

 ועיקשה ןאיורד .ד ריידו ןה .ןיילק השאמו ןיסאק הטיא ,תורומ

 להינ דעווה .םידבועה ברקב לארומה תאלעהל םיבר םיצמאמ
 .םייונפה םיברעב םייתרבח םישגפמ ןגרא ןכו הנחמה-חבטמ תא

 - הביבסה ירפכב ועמשש תושדחה תא וציפה דעווה ישנא

 לפיט ףאש ,רבמק .א ר"ד 1942 תגשב ךכב ןייטצה דוחיב
 2%.ןידרל ןיזאה ולא תויונמדזהבו ,תימוקמה היסולכואב

 2קשנ היה ףא הישנאלו תרתחמ הנגראתה הנחמב

 (יקשיפראק) הביקַאר

 דיל ,ריעה ןמ מ"ק 7 קחרמב ןכש הביקרב לובכה"הנחמ

 תקולח .םישנ 50-ו םירבג 100 :שיא 150 ודבע הנחמב .םגא

 תלהנהל תוגיצנה ןיב םכסהל תודוה הרידס התיה םיכרצמה

 שוכרל ולכי םידבועהו ודחוש םיאטילה םירמושה .הנחמה

 .ץוחב םיכרצמ םמצעל
 תוגיצנה םלוא ,1943 ץיקב םג הלטוה "לובכה תריזג"

 -והשמ ,קושיליוודאר הנחמ תחיתפ תא עונמל ,רומאכ ,החילצה
 םיכירצ לובכה תדובעב יכ ,"ראסימוקסטיבג"ה ידיקפל החיכ
 תירקיעה הדובעה תא וליאו ,דבלב רזע-חוכ תויהל םידוהיה

 וכלה םיאטילהש ןוויכ "9.םיימוקמה םיאטילה עצבל םיכירצ
 קפיסש וטיגב בשחתהל םידיקפה וצלאנ ,ןוצר רסוחב וז הדובעל

 -עוהש ,"תויקוחה היתויוכז" לע המחלנ תוגיצנה .םידבועה תא
 םיברצמה תקפסא םוחתב "ראסימוקסטיבג"'ה ידי לע הל וקב
 .המודכו

 דילו יא'זוק ,יאנוי'צאבב לובכה-תונחמ ומייוק 1943 תנשב
 ורקיב ,םידבועה-תוגחמל םישנא וחלשנש ינפל .קושיליוודאר

 וחלשנ ןמז רובעכ .הנחמה תנכה םשל םוקמב תוגיצנה ישנא

 יאבצה תשורחה-תיבמ םידוהי םילעופ םג לובכה תדובעל
 ושיגרה 1943 ץיקב .ומצע וטיגה ןמו ,הלקודיוו יאי'ציאקנילב
 תרמשמב קר ודבע םה .רתוי םיסונמ םידוהיה םידבועה םמצע
 ולביק םידוהיה םילעופהו הרידס התיה םיכרצמה תקפסא ,תחא

 דצמ הלבח ירקמ לשב .םיאטילה םילעופה ולביקש יפכ תפסות

 רוסיא לחו הרימשה הרבגוה םיאטילה םידיקפהו םילעופה

 .הנחמה ןמ האיצי לע טלחומ

 -פסב "טוקריסק"ה ירחא ףא הכשמנ לובכב םידוהיה תדובע

 .םינושה תונחמה ןיב םידבועה ורזופ רשאכ ,24.11.43 דעו רבמט

 יאי'/ציאקניל

 -םוקמל םידבוע וחלשנ 1942 רבמטפסב לובכה תנוע םות םע

 -יוודארמ מ"ק 4 ,יאי'ציאקנילב קשנ-ינסחמ -- שדח הדובע

 תשורחה-יתבמ דחא םש היה תיאמצעה אטיל תפוקתב .קושיל

 ןוטלשה ימיב םג לעפ תשורחה-תיב .רתויב םילודגה םייאבצה

 .ונממ רכינ קלח םיטייבוסה וצצופ הגיסנה תעשב ךא ,יטייבוסה

 וחלשנ םוקמלו םוקישה תודובע ולחה ינמרגה שוביכה רחאל

 .םידבוע 100-כ םוקמב ודבע 1943 ראוניב .וטיגה ןמ םידבוע

 95 םהבו 14.9.42-ב םשל האצי הנושארה םידבועה-תצובק

 תודובעל םג םיתעל וחלשנ הנחמה ידבוע .םישנ 15-ו םירבג

 .לובכה תודובעל םידבוע-תצובק החלשנ 1943 יאמב .תורחא

 םידבוע תפלחה גישהל םידוהיה וחילצה םיבר םיצמאמב
 ןמוקמבו וטיגל ורזחוה םישנא השימח תונב תוצובק : תיתגרדה

 הנחמל יאי'ציאקניל ךפהנ 1943 רבמטפסב םלוא .םירחא ואצי
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 .םתדובע םוקמל ודמצוה םישנאהו "טוקריסק"ה תרגסמב

 וטיגה ןמ -- םישנ 607ו םירבג 20 -- שיא 80 ואצי 27.9.43-ב
 הנחמה יבשות .םיריעצ תוגוזו םיבדנתמ םג ויה םכותב .הנחמל
 ,אבצל תלעות המע שיש הדובעב תיסחי םיחוטב םמצע ושיגרה
 יאי'ציאקניל" : ובשח ןהידלי םע יאי'ציאקנילל ועיגהש תוחפשמו

 םינטקה םידליה ויהי םשו ,ופאטשיגה ישנאמ רתוי הקוחר
 3:,"רתוי םיחוטב

 לע תובותכ הז הנחמב םידבועה וליג תונורק תקירפ ןמזב
 .הינוטסאל םידוהיה חולישו הנליו וטיג לוסיח רבדב תונפדה

 .הנחמ-ךותב-הנחמב וזכור יאי'ציאקנילב םידוהיה םידבועה

 ורדוגש רפסמ םיפירצ םהל וצקוה םייאבצה םינסחמה םוחתב
 .ומצע יאבצה-הנחמה ביבס רדגה לע ףסונ ,ביבסמ

 השק התיה הדובעה .ןתניעטו תוצצפ תקירפב וקסע םירבגה
 בר דוחיבו לד היה םידבועה לש םשובל .םימשה תפיכ תחתו

 םידגב הפסא ,רוזעל הלדתשה תוגיצנה .ףרוחב םלבס היה

 ןוזמ לש תפסונ הקפסאל ןוישר הגישה ,םידבועה ןעמל וטיגב

 ךירא -- ידוהיה הנחמה-שאר ידיב ףסכ הדיקפה וז הרטמלו
 .יקסנדג

 : תורבח שולש לש ןחוקיפב הינבב םידוהיה וקסעוה הליחת

 ."טנאדנמוק"ה הטמו יקסבורבמוד ,רלימ
 הכורכ התיה איה .רלימ תרבחב התיה רתויב השקה הדובעה

 וניפ םידבועה .תוצצפ ייוסינל םירקנוב תיינבל ןוטב תקיציב

 לש ירזכא סחימ ולבס םידוהיה .םישיבכ וללסו תוסירהה תא
 ,םתרכה ןדבא דע םידבועה תא וכיהש 95 וירזועו רצהל קסמה
 .הדובעל תאצל םילוח םג וצליאו

 -ירצו תורדג תמקה :ץע-תודובעב ודבע יקסבורבמוד תרבחב
 םיחקפמהו ,קושיליוודארב הכאלמ-יתבל וחלשנ םידבועה .םיפ
 .תורבדיהל םיחונ ויה

 התיה ,"טוקריסק"ה ירחא רקיעב ודבע םש ,הטמב הדובעה
 ודבע םינוסח םיריעצ תצובק .תנכוסמ םג אלא ,השק קר אל

 ףא הרק .ג"ק 320 דע 50 ןלקשמש תוצצפ לש הניעטו הקירפב
 איצוהל וחלשנ ,יעוצקמ ןלבח ,ןיצק םשארבו םינמרג תצובקש
 וחלשנ םמוקמב .םתדובע תעשב וגרהנו רקנובמ ץפנ-רמוח

 ץפנה-ירמח תא ואיצוה םתיישותל תודוהש ,םידוהי םידבוע

 -לע העצוב הדובעה .םינמרגה לש ברה םנוהמתל ,עגפיהל ילב

 %,רשיפו םורב קטומ ,הבו'צק ללה ידי

 -צמו םיסוטמ יקלח ןוסחאו הקירפו הניעטב ודבע םישנה
 .תודבועה תא וכיה ףאש ,תוגולפה-ישאר תחגשה תחת -- םיחנ
 תונתמב דחושש ,ןמפוה "רטיילואב" היה יאי'ציאקנילב להנמה

 .תוגיצנה ןמ

 ,גנאב ינמרגה ןיצקה יאי'ציאקנילל עיגה "טוקריסק"ה ירחא
 לע וליפא םידבועה תא שינעהו ,יאבצ רטשמ טילשה רשא

 לע יבמופב האקלהה ישנוע ובר הנחמב .רתויב הלק "הריבע"
 ושנענ ןכ .("הטירונש") םיכרצמ רחא שופיחב הנחמה תביזע
 .םירמוח תבינג לע םיבר

 תודבועמ תחאש לע האחמב התיבש ןגראל וזעה םידבועה

 םייתסהל היה לולע הז הרקמ %+.הדובעה ןמ הקלוס חבטמה

 תוכזב קרו התיבשה תא הללש תוגיצנה .תינומה "היצקא"ב
 .ןוחטבה-תרטשמל רבדה עדונ אל היצמאמ

 .וכרד תליחתב תוניגהב גהנ ,יקסנדג .א ,ידוהיה הנחמה-שאר
 םילעופ לע תונוטלשה ימחר שקבל וקלחב לפנ תובורק םיתעל

 ודמעמו תוחירבה וברשמ םלוא .חורבל וסינש וא "ואטח"ש
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 ןוזמ-יחולשמ םירחהל ,םידבועל לכנתהל לחה ,ךכ לשב עגפנ
 תונוטלשה ידיל םידוהי םידבוע רסמ ףאו ,"םיילגיל-יתלב"
 ןמזה םע .תושק תודובעל םחלשש וא ,תינפוג השנעה םשל

 וטיגה) יזכרמה הנחמה שאר ,רזיראפ לש וברוקמל יקסנדג היה

 דמע םש םג .א.ב.א הנחמ להנמל הנּומו ,("טוקריסק'"'ה ירחא
 ,חורבל םיננכתמה תא ענכיש ףא אוה .םיחרובה לש םכרדב
 קר ודעונ וירבד ךא %*,תינומה החירב ןנכתמ ומצע אוה יכ

 .תועטהל
 ,םיריעצ 1000-כ יאי'ציאקנילל וחלשנ "טוקריסק"ה רחאל

 הצובק .וטיגב דוע ונגראתהש תויתרתחמ תוצובק יתש םכותב

 "טייהיירפ-רורד" לש הרשכה-יצוביק יאצוימ תבכרומ התיה תחא
 לש התיה תרחאה הצובקה .ילוואש "חצנ" ירבחמו ןילופב

 ,קצול ר"תיבמ הצובקה םשארבו ,אטילו ןילופב ר''תיב יאצוי

 .1940 תנשב ילוואשל העיגהש
 תרתחמ המק תוצובקה יתש ןיב םיבוטה םיסחיל תודוה

 יבטל םע םירשק הרשק תרתחמה .שיא 50-כ התנמש תפתושמ
 רזע שיאה .ןמפוה "רטיילואב" לש וריכזמ היהש ,רטפ ומשו

 ותועצמאב %.תיזחה ןמ תושדח רפיס ףאו ףסכ תרומת תרתחמל
 .םירבחה ןומיאל קשנ שכרנ

 .תונב לש םיאת ינש הללכו םיאתב תנגרואמ התיה תרתחמה

 תורבחו םירבחשכ ,הנחמה לש הרפסמב ומייקתה םינומיאה
 אלש הגחמה יבשות רתימו םינמרגה ינפמ רמשמה לע םידמוע

 .תרתחמב םירבח ויה
 תרתחמה ירבחו הנחמב םישופיח םינמרגה וכרע םעפ ידמ

 .םפוג לע קשנה תא וריתסה

 לש "היצקא"ה ןמזב הנחמב םידליה ייח תא הליצה תרתחמה
 הגנכית אטיל תולובגל םיטייבוסה ברקתהב .הירחאלו םידליה

 לוסיחה לע עדונשמ םלוא .הנחמה יבשות לכ לש תינומה החירב

 םמצע תעד לעו םתמזיב רפסמ- םישנא וחרב הנחמה לש בורקה

 3ז.הלטבתנש תינומהה החירבה תינכת תא ,הארנכ ,ושביש ךכבו
 .םירע הרבח-ייח יאי'ציאקנילב ולהנתה הנחמה לוסיחל דע

 האירק יקרפ הללכש ,תיתונמא תינכת םע תבש-יברע וכרענ

 .הלהקמ הגחמב הלעפ ןכ .הזימרג יבצ ידי-לע ורבוחש םירישו

 תידדהה הרזעהו םיישונאה םיסחיה תא ןייצל יוארה ןמ
 .םישקה םיאנתה ףא לע הנחמה יבשות ןיב

 תורוקהו הנחמה יבשות לכ לש המישר וניכה תרתחמה ישנא

 9,הנחמה תמדא ךותב קובקבב הנמטוה וזו ,םתוא

 יאי'צנוואפ
 ,יאי'צנוואפב שדח הנחמ תחיתפ רבדב וצ ןתינ 21.7,42זב

 150 וחלשנ םוקמל .ילוואשמ מ"ק 30 קחרמב ,רכוסל ר"חיבב

 -קלס תונורק תקירפ -- תיתנוע התיה הנחמב הדובעה .שיא
 1943 ראוניב .הלילה תועשב םגו ךרפב ודבע םידבועה .רכוסה

 .וטיגל םילעופה ורזחוה

 .יאי'צנוואפב לובכ תיירכב םידוהי 80-כ ודבע 1943 ץיקב

 םהילע ופסונ דועש אלא ,וטיגל ורזחוה אל "טוקריסק"ה רחאל

 הדובעל ,ןהידלי םע תוחפשמה ילעב רקיעב ,שיא 200זכ

 תפלחה ועבת סקסואדאס ולהנמו ר"'חהיב תלהנה .רכוסל ר''חיבב

 .ךומסה לֶאגואד הנחממ םירבגב םידליהו םישנה

 -- רבוטקוא יהלשב -- רכוסה-קלס לש הנועה תליחת דע

 יאי'צנוואפ דיל םייאלקחה םיקשמל םיקזחה םירבגה וחלשנ

 וללעתה ,םידבועה תא וכיה הלא םיקשמב .ס.סל םיכייש ויהש

 אטיל תודהי

 -תיבל ורזחוה ךכ-רחא %,ןוזמ םהמ וענמ ףא םיתיעלו ,םהב

 ימי אלל ברעב 10 דעו רקובב 6-מ הכשמנ הדובעה .תשורחה
 םיחיגשמה .קלס תונורק 60 תקירפ התיה הסכימה .החונמ

 םיניארקואה םירמושהו סילאב'זדידו סאקסואלדיש םיאטילה

 .םימחר אלל םידבועה תא וכיה
 לע .רבעשל ןסחמ ,קסומ-אל הנבמב ונכוש ר"חהיב ידבוע

 ונלזמל" : בולגס הדוהי ומשו ריעצ רפסמ יאי'צנוואפב םיאנתה

 םיחינמ םניאו תורצה לכב םידמועה רעונ-ינב המכ ונכותב שי
 םירשו םירזוח ונא ארונה םויה ירחא .ללכ תועומש ץיפהל

 49,"ונחורב לופיל אל -- ונתמסיס .םיקחוצו
 .הנחמב םינקזהו םידליה לש "היצקא" הכרענ 4,11.43-ב

 הבו המישר ודיבו וירזוע םע םוקמל עיגה רטסרפ וטיגה דקפמ
 תחת םידלי איבחהל וחילצה םידוהיה .םידלי 31 לש םהיתומש
 יג.םינקז ינשו םידלי העשת ודכל םינמרגה םלוא ,קלסה תומירע

 ןיב ורזופ םידבועהו 1943 רבמצדב לסוח יאי'צנוואפב הנחמה

 .םירחא תונחמ

 הלקודיו
 הזוחאב ןכש (1943 ץיקו ביבא) הלקודיווב םישנל הנחמה

 ריעה ידוהי וחצרנ הז םוקמב .םיערז לודיגל לעפמ אצמנ הב

 תונותנ ןהשכ ,ךרפב תוריעצ 60 ודבע הז הנחמב .ןייסאר

 ,םיימשה תפיכ תחת התשענ הדובעה .םיחיגשמה דצמ תוללעתהל

 .שממ תודבע יאנתב
 הירבח ולחה ,תוריעצה לש ארונה ןבצמ לע תוגיצנל עדונשמ

 ,וטיגל תוריעצה ורזחוה 27.6.43-ב .וטיגל ןתרזחה ןעמל לועפל

 וחלשנ הרהמב .תולוח ןלוכו בל-ימומב וקל ןהמ תוברש רחאל

 .תורחא תודובעל ולא תוריעצ

 לָאגואד

 -הנחמ 1943 רבמטפס ףוסב ןגרוא "טוקריסק"ה תובקעב
 240"כ םשל וחלשנ 27.9.43-ב .לֶאגואדב םינבלל ר"חיבב הדובע

 תורייעמ םיריעצ ןכו םידלי םע תוחפשמ םבור :וטיגהמ שיא
 -הנחמ רגסנ רפסמ םישדח רובעכ .וטיגל ועיגהש ,הביבסה
 .לַאגואדל םשמ וחלשנ םידבוע תורשעו יאי'צנוואפב הדובעה

 רוסינ ,רעיב םיצע תתירכ :תובר ויה ר"חהיבב תודובעה
 וקסע ןכ .םינבל רוצייו טיט-תוינורק תעסה ,הרסנמב םיצע

 ,םירונתל םינבל תנכה ,םירונת תקסה ,תונורקמ םחפ תקירפב

 לבגומ הדובעדרשוכ ילעב .תבכרה-תונורק לע םתנעטהו םתאצוה
 -לקח תודובעל וחלשנ םיבר .סרח-ילכל הכאלמ-תיבב וקסעוה

 .לובכ-הדשב הדובעלו תויתלשממו תויטרפ תוזוחאב תויא
 תנעטהב ודבע ,הכומסה ןאשרוק הרייעב "אבידוס' לעפמב

 רכוסל ר"חהיבל םידבוע וחלשנ םג םיתיעלו תוקרי יקש
 תויסיפה תודובעה לכב .תכרפמ התיה הדובעה .יאי'צנוואפב
 .םירבגכ םישנ ודבע תושקה

 תונולח אלל ,רבעשל הוורוא ,בוזע הנבמב ונכוש םידבועה

 .ןומ רסוח לשב השלוחמו רוקמ ולח םישנאה .ףלוד גגו
 .הבר התיה תופיפצה

 בר ןמז רבע אל .הנבמה רופישב דימ וליחתה הנחמה ישנא

 רחא הנבמל ורבע םיישדוחכ רחאל .ורפוש םירוגמה-יאנתו
 םוקמה היה םישנה לש ןהיצמאמ תוכזב .רתוי םיבוט םיאנתב

 .ףתושמ חבטמ םג ונגריא םישנה .רתוי םיענ

 תועסמל תאצל ורשפיא ,רעי ףקומ היהש ,םוקמב םיאנתה



 ילוואש וטיג

 .ןוסאב הלא ומייתסנ תובורק םיתיעל םלוא ."הטירונש"

 ץוחמ םיכרצמ גישהל ןויסנב יקסבלשוק ספתנ 17.10.43זב

 םתרכה ןדבא דע וכוה םירחא םיריעצ ינש .םוקמב הרוגו הנחמל

 42 יניארקוא רמוש ידידלע הנחמל ורזחוהו
 ולפנש ,םודאה-אבצה ילייח ,םיניארקוא םבורב ויה םירמושה

 .הלועפ םמע ופתישו םינמרגה יבשב

 הנומש ואצוהו םידליו םינקז לש "היצקא" הכרענ 4.11.43דב
 תושק הכוה ,הנחמה לש ידוהיה להנמה ,קז .םישנ ששו םידלי

 וניכה תרתחמה ישנא רקיעבו הנחמה יבשות .רטסרפ ידי-לע

 םייובכ םינבל-ירונתב םיטלקמו אובחמ-תומוקמ הרצ תעל

 בר היה לֶאגואדב םרפסמש ,םידליו םינקז ולצינ ךכל תודוהו

 התיה הנחמה לש תידוהיה הגהנהה יצמאמל תודוה 3%,תיסחי
 תבש-תולילב .הליפתל התצקוה תדחוימ הניפ .הבוט הריווא וב

 ארקוה ףא םיתעלו רוביצב הריש הוולמ "תבש גנוע" ךרענ
 ."יח ןותע"

 םיטסינומוק לש תוצובקמ תבכרומ תרתחמ הלעפ הגחמב
 -יאצוי ויה תרתחמב .''חצנ' תעונת ירבחו ר"תיב יאצוי לשו

 םיצמאמב שכרנש קשנב הירבח תא וכירדהו ונמיאש אבצ
 םיחדקא השולש ,םידחא םיבור ויה תרתחמה תושרב .םיבורמ

 העצפנ השאש הרק .ףירצב קזחוה קשנה בור .םינומיר 40דכו

 -יחמב וא ףירצה ךותב ושענ םינומיאה .חדקאמ טלפנש רודכמ

 הנבינש שדחה תשורחה-תיב לש תולודג תויעקרק-תת תול

 ירכיא תצקמב וככרתה םודאה-אבצה תומדקתה םע .םוקמב

 טלקמ-תומוקמ ןיכהל ומיכסה ןוממ תרומתו םיאטילה הביבסה

 .תודחא תוחפשמל הרצ תעל

 תויטייבוס תויתרתחמ תוצובק לא רשק ושפיח תרתחמה ירבח

 םילעופ ואצמנ .תשורחה-תיב ילעופ תועצמאב ,םיאטיל לאו

 תצובק םע עגמ רצונ .קשנ תגשהל םירשק רוציל ורזעש ,םידחא
 ויה םה .הביבסב ורתתסהו יבשה ןמ וחרבש ,םייסור םילייח

 םמע ואיביש יאנתב הנחמהמ םיריעצ םהילא ףרצל םינכומ

 ולגד קלח .השק המליד ינפב הדמעוה תרתחמה תגהנה .קשנ

 םיריעצה תאיצי יכ םירחא ונעט םתמועלו ,העצהה תלבקב

 רשאכ הנגה אלל הגחמה תרקפה השוריפ הנחמהמ קשנה םע

 הנחמבשכ ,םיריעצה לש םתביזע :דועו תאז .ודימשהל ואובי

 לע תוומ רוזגל הלולע ,םידליו םינקז ,םירגובמ בורל וראשי
 ענכשל העצהה ידגנתמ וחילצה םירעוס םיחוכיו ירחא .םיראשנה

 םייסורה םילייחל ףרטצהל וצרש ויה .התוחדל הידדצמ תא

 שפוחל האיציה ,תמא .םינמרגב םולהל ידכ קשנב זוחאלו

 הגאדה ךא ,םייחב ראשיהל יוכיסה תא ריבגהל התיה היושע
 .ףכה תא העירכה ללכל

 תחפשמ לש התחירב ירחא .הגחמה ןמ תוחירבה ויה תוטעמ

 ןכ ינפלש ,הרימשה .תולבגהה ורמחוה גרבדלוג בקעי ר"'ד

 ומצע ףירצה דיל התעמ העבקנ ,תשורחה-תיב תולובגב הבצוה

 .לבגוה העונתה שפוחו םיימוי םידקפימ וכרענ .לית-רדג ףקוהש

 -ישאר ונומ .ולוכ הנחמה רורחש תא ןנכתל הטילחה תרתחמה

 םיכירצ ויה םירמושה לוסיח רחאלו תואה ןתניהבש ,תוצובק

 .בורקה רעיל םישנאה תא ,קשנ לש יופיחב ,תוצובקב איצוהל

 וליאו םיסורה אוב דע תורעיב רתתסהל םירומא ויה םיריעצה

 תוכירצ ויה םירכיא לצא אובחמ ןמצעל וניכהש תוחפשמה
 .אובחמה תומוקמ לא עיגהל

 .העיגה אל םיאטילה וחיטבהש הרזעה .ןתינ אל תואה םלוא

 עצבתהל הדעונש הלועפה .רקי ןמז דוביאל המרג הנתמהה
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 ינזאל החירבה-תינכת העיגה תרחמלו לעופל האצי אל הלילב
 תושר לכל הנתינ זא קר .(הנשלה בקע הארנכ) םינמרגה
 ,םיישדוחכ רחאלו ,חורבל וקיפסה דוע שיא 30-כ .טלמיהל

 וטיגל ורזחוה ראשה לכ וליאו .שפוחל וכז ,םיסורה תסינכ םע

 44,הינמרגב זוכירה-תונחמל ורבעוה םשמו ילוואש

 ןאימקוא

 -- 1943/44 תנש לש ףרוחבו ויתסב וזכור ןאימקוא הנחמב

 םישגנא וחלשנ ,דיס תבצחמב היהש ,הז הנחמל .שיא 0
 תובכשה ןמ דוחיב ,םיטעמ .העובק הדובע אלל וטיגב וראשנש

 יכ הוקתב ,תוחפשמה םע תובדנתהב ןאימקואל ועסנ ,תוינעה

 םהיניב .ריעב רשאמ תולק רתיב ןוזמ גישהל ולכוי היצניבורפב

 הנחמב רטפנש ,ןמגולק .י ,ש ינויצה ןקסעה ומכ םינקז םג ויה
 םילוח ןכו םידלי 50-כ םג ויה םוקמב .תכרפמה הדובעה ןמ

 הגחמה יבשות יניעל הרונ ועיגה םע דימש ,יקשיטיאמ'ז ןושרגכ
 ויתוגוכתמ ויה תורכשו םזידאסש ,יגמרגה להנמה ידי-לע

 .תוטלובה

 תא וכיה ,הנחמה לע ורמש םיניארקוא 217ו םינמרג השולש
 יתש .עושעש םשל םישנאב ורי ףא םה .םהב וללעתהו םידבועה

 םוקמב וקזחוהו ןהילגרב ועצפנ ,ןייטשלדאו ןמגולק .מ ,םישנ

 ורסח ץיבורוטקריד ר"ד אפורל .תיאופר הרזע אלל םיימוי
 ןבצמשכ וטיגה לש םילוחה-תיב לא ואבוה ןה ףוסבל .תופורת
 ,שונא

 ךותמ .טעמכ תירשפא-יתלב המישמ התיה הז הנחממ החירב
 .לורטס השמ -- דחא קר חורבל חילצה םידבועה 0

 הליפנה תנכס .תנכוסמ םגו השק התיה הנחמב הדובעה
 .םיפייעהו םיבערה םידבועה לע המייא םיחותפה דיסה-תורובל

 םיירהצ תקספה םע ,צ"החא 4 דעו רקובב 6-מ הכשמנ הדובעה
 .םידורי ויה םיירטינסה םיאנתה .הרצק

 לש "היצקא" הכרענ אל הבו ילוואשמ הקוחר ןאימקוא

 -נמוק"ה .הנחמב חבט ךרענ 19.12.43-ב םלוא ,5.11.43-ב םידלי
 לבקתה יכ ,םידוהיל ועידוה םיניארקואה וירזועו לדואג ''טנאד

 םידלי הנומש דוכלל וחילצה םה .םינקזהו םידליה לכב תוריל וצ
 .תויריב םתוא וחצרו הנקז השאו

 (4.8.4.) .א.ב.א

 .אבצה ינסחמב םקוה "טוקריסק"ה ךילהתב ןורחאה הנחמה
 .םידוהי 800-כ הז הדובע םוקמל ורבעוה 1943 ירובמבונ ףוסב
 תוכורעתה שרגמב ,םילוח-תיב לש רומג אל ןינבב ןכש הנחמה

 םיפירצ חמכ ושמיש םירוגמ-םוקמכ .ילוואשבש הינרבוג רברפב
 .םילודג

 ,םיטייח ,םירלדנס -- הכאלמה-ילעב לכ וזכרתה הז הנחמב

 תומוקמב ודבע םדוקש -- םירחאו םירגסמ ,םיאלמשח ,םינעצר
 ,"םיישארה הקפסאה ינסחמ"ב ,(5.//11) .מ.פ.ה-ב -- םינוש
 םה .םייטרפ םידיבעמ לצא וא תוגיצנה לש הכאלמ-יתבב

 ידבועל .םיכרד תלילסבו ןיינבב -- תויסיפ תודובעב םג וקסעוה

 תאצל וצרש ,םידלי ןכו םילוכש םירוה הברה םג ופרטצה הנחמה
 ילוצינ ,םידלי ."טוקריסק"ה ירחא יזכרמה הנחמה -- וטיגה ןמ
 ינפמ דימתמ דחפב ויח םה .םירגובמ ומכ ודבע ,"היצקא"ה
 לש םתקזחהל ומיכסהש ,םיינמרגה םיחיגשמה דצמ םייוניע

 דיקפ לש רוקיב לכל םירע ויה הלא םידלי .הנחמב םידלי

 .םיפתרמב םירתתסמ ויה דימו -- רז ינמרג
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 ואבוהש ,םיסורו םיאטיל םג ודבע ,םינסחמב םידוהיה 800 םע
 הניעטו הקירפ ,ןוקית היה הדובעה רקיע .היפכ-תדובעל היסורמ
 קשנ ןוקיתב םג וקסע םה .הילאו תיזחה ןמ םיחולשמ לש

 .ישיא
 ןוזמה-תונמ .תועש 12-כ ,תחא תרמשמב הכשמנ הדובעה

 ,תוימיגפ תויעבל תידוהי הלהנה התיה הנחמל .תוריבס ויה

 ונמג הלהנהה םע .יקסנדג ךיראו אדיורב ךורב ודמע השארבש
 דיעמ הנחמב םיימינפה םיסחיה לע .ןוסמרבא ןורהאו ןוזניש בד
 לש םהייח תא םיררממה ,םידוהי םיחיגשמ שי" :הזה רואיתה
 םישנה .רתוי עורג הרפתמב בצמה ...עוצקמ ילעב םניאש לכ
 םינמואה תושרל ןמצע תא ודימעהש תוחיגשמ שולש ,'סו 'נ ,יפ

 םישנה לש םהייח תא שממ תוררממ ,הַז דיקפתל םיינמרגה
 תולסופ ןה .הבוט הדובע םיקיפמ םניאש םיבולעה םירבגהו
 םיינמרגה םינמואה ינפב םהילע תונישלמו םהיתודובע תא

 4% /'םהילע םינוממה

 םמצעל וגישה םה .םידבועל תלעות םג האיבה הנחמב הדובעה

 .הריכמל םירבד ולטנ וליפא תובורק םיתיעלו ,הלענהו םידגב

 תידוהיה הלהנהה תוגאדמ תחא .הרגישבש רבד ויה תובינגה
 ."הרוחס" םע םיספתנה רורחש התיה

 -שיילפ היה ולהנמו ינמרגה אבצה ידיב היה הנחמה לוהינ
 ךכ-רחאו ץנמ הליחת הנּומ הנחמה "טנאדנמוק"ל .ראואה

 ,םידליל רקיעבו ,םידוהיה םידבועל סחייתהש ,ץיבאב לבפדלפ

 תורכל -- תופסוג ךרפ-תודובע םהילע ליטה אוה .תוירזכאב
 ,טידנאק תואנדסה להנמ ויה וירזוע .תוריפח רופחלו םיצע

 תא םמצעב ושינעהש ,רייאמ הרפתמה להנמו יליו דיקפה
 תוברעתהב םיניינועמ ויה אלו תוקלמב םידוהיה "םיניירבע"ה

 םוקמב םקש זוכירה-הנחמ דקפמ ,הקג םג רקיב הנחמב .ס.סזה
 .הנבוק וטיג

 האיצי לע תושדח תונקת ומסרופ הנחמה לוסיח תארקל
 ,הנחמהמ תוקחורמה תוקלחמב ודבעש םישנא ויה) הדובעל
 ןונקת םסרופ .(הסבכמבו הירגסמב ,"הינרבוג" ףינסב ןוגכ

 זרכוה 1944 ילויב 8-ב .םידוהי-אלל םידוהי ןיב הדרפה לע שדח

 וליפאש וא ,תושר ילב אצויה לכו ,רגסנ הנחמה .םוריח בצמ

 תורשע וחילצה תאז לכב .םוקמב הרונ ,ליתה-רדגל ברקתה

 םויב" :ראתמ ימלשורי .םידלי םג םהיניב ,טלמיהל םישנא

 ,ינשה םויב .הדובעל רבכ ונאצי אל ,שדוחב 9"ב ,ןושארה
 ונדמע םכשה רקובב .הדובעל תאצל ונישרוה ,ילויב 10"ב

 יפל םירדוסמ ,תואנדסהו הנחמה ןיב שרגמה לע ,הנחמל ץוחמ
 אוה .ץיבאב חקפמה לש ואובל וניכיחו ,תורושב תועוצקמה

 -- םידלי ינש וארג םואתפו .עגר לכ תואריהל היה ךירצ

 .שולשה ןב ןייטשטור דליהו ,7-ה תב שטייד ןמחנ לש ותדלי
 ודמע שרגמה עצמאל ועיגהשכ .םיידיב וזב הז וקיזחה םה
 הנא :ולאש וליאכ ,םירבעה לכ לא םיכובנ ולכתסהו תכלמ

 םהל הזמרו השא הדמע םיסורה-הנחמ רעש ירוחאמ !ךלנ

 ,םהיתומא לא םעפ תופילח וטיבה םידליה .הילא וברקתיש

 הרזח תכללה :וקפקפו הרזה השאה לא םעפו ,תורושב ודמעש

 ,םידליה לא וביל-תמושת לכ תא זכיר הנחמה 1 םינפל וא

 םהל וכלי :םידליה לא וננחתה םלוכ יניע ,וקפד םלוכ תובל
 םיעגרה .אובי ץיבאבש דע הילא עיגהל וקיפסי ,השאה לא רבכ
 וזז ףוס-לכ-ףוס .חצנכ וכשמנ ,תכלמ ודמע םידליהש םיטעמה
 וצ יפ לעכ ,תיטמוטוא .השאה לא -- תכלל וליחתהו םידליה

 ץיבאב היה ךירצ ונממ ,ינשה רבעל םהיטבמ תא םלוכ ונפה

 אט*ל תודהי

 תא הפטע וז .השאה לא ועיגהש דע ורצענ תומישנה ...אובל
 לכ .םיסורה-הנחמ יפירצ ןיב םתא המלענו הידיב םהינש
 דליה יבא תורושה ןמ ערקנ הז עגרב .החוורל ומשנ םידמועה
 ליתה-רדג לע ץפק ,ומא ידימ ינשה ודלי תא ףטח ,ןייטשטור
 ,םיימואתפ ךכ לכ ויה ותחירבו ותציפק .םיסורה יפירצ לא חרבו
 לבא ...ונילא ברקתהו ךלהש ,ץיבאבב ונשגרה אל וגחנאש דע
 הריגהל םינודינה ונחנאו ,השענה לכב שיגרה אל ץיבאב
 אל תאזה הנומתה תא .םירשואמ הז עגרב ונייה יאדו ,תוומלו

 46,"םלועל חכשא
 םידוהיה םידבועה לש םתרזחה לע ועידוה 1944 ילויב 11-ב

 .הינמרגל ילוואש ידוהי לכ םע םחוליש םשל ,וטיגה לא

 צוח-תונחמ

 ודוקיפל היבטל דוקיפמ קושינאי הנחמ רבעוה 1944 לירפאב
 םינקז ,םישנ םבור ,שיא 482 ויח הנחמב .ילוואש הנחמ לש

 דרשמל םיפופכ ויה םה .(ןוגראמס) היסורוליבמ םאצומש ,םידליו

 ,1944 ראוניב ךא רצונ ילוואש םע רשקה .(ינמרגה)
 ואבוה םילוחהו ,ןוזמו םיילענ ,םידגב םהל וחלש ילוואש ישנא

 לש הדובעה-תונחמ ןיב ורזופ םהמ קלח .וטיגב םילוחה-תיבל

 .ילוואש
 תדובע"ל שיא 50 דימעהל הדוקפ רזיראפ גרואיג לביק רשאכ

 תופוגה תפירשב וקסעש הדיחיה ישנא תחירב ירחא -- ''ץוח
 םידבועה 50 תא קושינאי הנחממ לטנ -- הנבוקב "9"ה טרופ"'ב
 אטילב תונחמה לכ םע לסוח קושינאיב הנחמה +ז.םישורדה

 .ילוואש ישנא םע הינמרגל ורבעוה וישנאו
 הפועתה-הדשב םידוהיה םידבועהמ 250 וחלשנ 1944 יאמב

 .'זבינופ לש הפועתה-הדש -- שדח הדובע-םוקמל ילוואש דיל
 היבטלבש תונחממ ואבוהש םידוהי ודבע הז הפועת-הדשב

 -- םיקחורמ תומוקממ םתעשב םשל ועיגה םה .הינוטסאבו

 החולש היה 'זבינופ הנחמ .םירחאו הנבוק ,הנליו ,הגיר תואטיגמ
 רשקה .ויתונוזמ תא לביק וגממו ילוואש הדובעה-הנחמ לש
 תועצמאב היה 'זבינופ הנחמל ילוואש ישארה הנחמה ןיב

 ינבל תופסונ תוליבח םג םעפל םעפמו ןוזמ ואיבהש ,תוינוכמה

 ויה םה יכ ,לועה תא תאשל ולכי דוע םיאלוואש" .ילוואש
 ולביק תצק דועו ער אל םשובל ,םיקזח רתויו םיעבש רתוי
 ףס לעש םידוהיב ולקתנ םה 'זבינופב +,"ילוואשמ תוליבח
 ידגב םישובל ,ןוזמ רסוח תאפמ וספא םהיתוחוכש ,ןוילכה

 םשמו ילוואשל ילויב ורבעוה הז הנחמ ישנא םג .'םיקינטצאק'
 .הינמרגל וחלוש

 ,ןייצל יוארה ןמ הדובעה-דרשמ לש ותוליעפ תא ונמכסב
 ,הדובעה-דרשמ ידבועו תוגיצנה ןיב הלועפ"ףותישל תודוה יכ

 .ינויח הדובע-חוכ םידוהיב וארש ,םינמרגה לצא תולקה וגשוה
 תוגיצנה .תוירדילוס שגר לעו םיירסומ םיכרע לע ורמש םידוהיה

 יפל התיה ללכ ךרדבש ,הדובע םדא לכ לע ליטהל החילצה
 םשארב הדמעוהו םיימינפה םייחה ורדסוה הדובעה-תונחמב .וחוכ

 .תוגיצנה לש תדמתמ החגשה תחת התיהש תידוהי הלהנה

 ,ללכה תבוט היה הדובעה םוחתב תוגיצנה תא החנמה ןורקיעה
 ןורקיע שממל החילצה אל תוגיצנהש הרק םנמא .התסיפת יפל

 תוישיא האנה תובוט םשל הערל לוצינ לש םירקמ םלוא ,הז
 .םירידנ ויה

 וטיגה ידוהי לש היפכה-תודובע םוחתב תוגיצנה תוליעפ
 .1944 ילוי דע דמעמ קיזחהל םהל הרזע



 23 ילוואש וטיג

 תורעה

 .178 'מע ,סקנפ 1

 ; יקסנילי'ז .ח לש ותודע 2

 .(4)99 .סמ וננמז

 .80 'מע ,סקנפ 3

 .174 'מע ,סקנפ 4

 .149 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי 5

 .109 'מע ,סקנפ יפל ךמסמה .6

 תיבמ ליחתה ,לקנרפ םייח ,אטילב תורועה תיישעת ץולח 7

 םיעודיה תורועל תשורחה-יתבמ דחאל ךפהנש ,1879-ב הכאלמ

 ויתונורכז -- לקנרפ .ח לע .הלוכ הפוריאבו תיראצה היסורב

 .970--942 'מע 1 ךוב ,יעטיל"ב ונב לש

 .109 'מע ,סקנפ 8

 קר תשורח-יתבב םילבקתמ םיידוהי םילעופ" הדוקפה יפל 9

 םירפתל קוקז 'סאטאב' תשורחה-תיב .'ראסימוקסטיבג'ה ןוישרב

 .62 'מע ,סקנפ -- "םילבקתמ םניא הלא לבא ,םידוהי םירלדנסלו

 דועיתל רודמ ,רפוע םייח לש ותודע םג ; 1171 'מע ,1 ךוב ,עטיל .0

 .(6)99 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב

 .201--200 'מע ,סקנפ .1

 .202 'מע ,סקנפ 2

 .ןלהל האר הטייקסואלצנוו לע 3

 .182 'מע ,סקנפ .4

 .191 'מע ,סקנפ 5

 .50 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי .6

 .212 'מע ,סקנפ .ןגד

 וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,אריפש .ש לש ותודע 8

 .(73)12 'סמ

 .ןלהל האר רזל לע .9

 .84 'מע ,סקנפ .0

 .84 'מע ,סקנפ 1

 .ד9 'מע ,סקנפ .2

 .החפשמה םש טרופמ אל ,3

 .94 'מע ,סקנפ .4

 ואדנל לאקזחי םג ויה תידוהיה הלהנימב" ; 122--121 'מע ,סקנפ 5

 ותויה ףא לע ,ןידלוג .םירחאל רוזעל ובריס רשא ,ןידלוג בקעיו

 אל ,ללכב םיאטילהו הרימשה םע םירשק לעבו םוקמה בשות

 .105 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי -- "םירחאל רזע

 .105--104 'מע ,די-בתכ ,ימלשורי

 תודהיל ןוכמה ,פ"עב דועיתל רודמ
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 .135 'מע ,סקנפ .21

 .143 'מע ,דיזבתכ ,ימלשורי .8

 רודמ האר יאנוי'צאבב תרתחמה לע אריפש .ש לש ותודע .9
 .(73)12 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל

 .203--202 'מע ,סקנפ .0

 .274 'מע ,סקנפ .1

 םייח לש ותודע האבוה םש .120--119 'מע ,דיזבתכ ,ימלשורי .2

 ירחא םייחב וראשי אלש םידוהיל 'חיטבמ' היה ןהוי" : רדנוב
 ."הזה ןמזה

 ,פ"'עב דועיתל רודמ -- םורב קטומו הבו'צק ללה לש םתודע .3

 .(8)95 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ

 יאי'ציאקניל הנחמב הצרפש התיבשל תוגיצנה לש הסחי לע .4

 .ליעל האר

 רחא ,תושק התכיה ילוואשמ םידוהי תצובק .230 'מע ,טילש .5

 .הינמרגב זוכירדהנחמב ופאק רותב תרישש ,יקסנדג תא ,רורחשה

 ,פ"עב דועיתל רודמ ,םורב קטומו הבו'צק ללה לש םתודע 6

 .354 'מע ,סקנפ םג ; (8)99 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ

 .ןלהל האר יאי'ציאקנילב תרתחמה תוינכת לע .7

 .םורב קטומו הבו'צק-ןודרוג תימלוש תויודע .8

 .(1605/1487 ,"םשו די") גנוושלוא לש ותודע .9

 .290 'מע ,סקנפב אבומ בולגס לש ובתכמ .0

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,יקסנליש .ד לש ותודע 1

 .(58)12 'סמ ,וננמז

 היסורוליבבש םינולס ידוהי חצרב ףתתשה יניארקואה רמושה .2

 ,סקנפ -- "םידחא דוע ויהי .ינופצמ לע םידוהי 15,000" : רמאו

 .288 'מע

 דועיתל רודמ ,רפוע .ח לש ותודע -- לֶאגואדב רתס-תומוקמ לע 3

 .281--ק 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב

 .ןלהל האר לֶאגואדמ החירב לע .4

 .324 'מע ,סקנפ 5

 םש לבא ,הריעה ועיגה םיטלמנה .217 'מע ,דיז-בתכ ,ימלשורי .6

 חורבל וחילצה דליהו ןייטשטור .הרטשמה ידיל יאטיל םריגסה

 .הנחמל ורזח םירחא םידלי .ןולחה דעב

 תפירשל קושינאיב הנחממ םישנא וחקלג רשאכ ,הרקמה לע .4ז

 .403 'מע ,קושינאי לע חפסנ ,סקנפב -- הגבוקב תופוג

 .212 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי .8

 םידלי

 יללושמ םהידלי לרוגל הלילו םמוי ודרח וטיגה יבשות
 .תודליה

 6 ינב) רפסה-תיב ליגב םידלי 1000-כ ויה ילוואש וטיגב

 ,םירגובמה םע תודובעב וקסעוה 15 ליגמ םידליה לכ .(18 דע

 .וטיגב וראשנ םהמ םיריעצה וליאו

 תא הננכת תוגיצנה .וטיגב םימותי-תיב ןיידע היה תישארב
 םלוא ,תונוש תוחפשמ ןיב םימותיה-תיב ידלי 40 תקולח

 -תיב ידלי לכ חצר רחאל .תוומל םוחלישו הומידקה םינמרגה

 םידליה רתיל הנתינ ,1941 רבמטפסב ,םהיכנחמ םע םימותיה

 .5.11.1943-ב המויאה "היצקא"ל דע םייח-תכרא
 1941/42 ףרוחב רידס-אל חרואב לעפ וטיגב רפסה-תיב

 ועגר וטיגב םייחהשכ ,תויונערופה לכ ירחא" .1943 ץיקבו
 -תיב וטיגב חותפל תוגיצנה םע דחי םירומה וטילחה ,המ-ןמזל

 ידומל וטיגה יבשותל וליפא ,םיחונ ויה אל םיאנתה .ידוסי רפְס

 הניחבמ ..החמשב רפסה"תיב תא ומיקה תאז לכבו ,לבסה
 סוקנאטסמ הלביקש ןוישר לע תוגיצנה הססבתה תיטפשמ

 -דרשמ ידידלע םירומה ורשוא רתוי רחואמ .רפס-תיב חותפל
 :."הדובעה

 םאתהב אלו םידחא םירוממ האב רפסה-תיב ןוגרא תמזי
 םהידלי תא ריאשהל םירשואמ ויה םירוהה .תוגיצנה תוארוהל

 המכ לש םהיצמאמל תודוהש דוע המ ,םירומה תחגשה תחת
 ,הארוהל ףסונ ;םולשת אלל רקוב-תוחורא ורדוס םיליעפ
 הז ןינעב .תרופסתו הצחר ,םידליה ןויקנ לע םירומה וחיגשה
 הלשיב רשא ,יקסנילי'ז הרש 'בג ומכ םיבדנתמב תובר ורזענ

 2,םנויקנל הגאדו היכרצממ םידליל
 םירוהל ורזע םה .אלפומ לבס-רשוכ וחיכוה וטיגב םידליה

 םהירוה םע םתאצב רעשה דעב "ללש" וריבעה םיתעלו ,תיבב

 .הדובעל
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 לש לטובמ-אל רפסמ וטיגב רתונ ןיידע "תויצקא"ה תורמל
 םיליעפו ריעה ידבכנמ םירומה ויה המחלמה ינפל .םירומ
 ויה םידימלתה יכ ףא ,םתוכמס העגפנ אל וטיגב םג .רוביצב
 .םינמרגה ידיב םהירומ תאכהל םידע םעפ אל

 ,קנופ ןורהאו גרבנירג עשוהי ,קנרפ ןורהאכ םיכנחמו םירומ
 .תיכוניח תוליעפל תורושק ויה אלש תודובעב וטיגב ודבע
 ,ןיול הסדה ,ןיסאק ,ןמרופ הקברו יבצ גוזה ןוגכ ,םירחא םלוא

 רזעילא תוגיצנה ריכזמו ,סקז ,יקסלופמאירמ םייח ,סייו רתסא

 ולעפ הלא .וטיגב רפסה-תיב םויקל םיצמאמ ושע ,ימלשורי
 ,'םידלי תרטשמ"ל םידליה ןוגראו רפסה-תיב ןוגראל תובר
 ויה וטיגב .וטיגה ןויקנ לעו תוניגה לע חקפל היה הדיקפתש
 רזעילא :הארוהב ודבע ליעל םירכזנה לע ףסונו ,םירומ 5
 ריד ,ןייטשרבליז לארשי ,ןלפק םירפא ,בוש השמ ,ןייטשדלוג
 םידחא םירומ .דועו גרבנפוה הקבר ,ותשאו טרפמל ןואיל
 .תדמתמ תיכוניח תוליעפב וקסע

 תותיכ-ירדח ויה אל רפסה-תיב םויקל הנושארה הפוקתב
 9--7 לש תוצובקב תויטרפ תורידב ודמל םידליה .םידחוימ
 תספרמב ,וקארט רוזיאב רדח הצקוה ךכ-רחא .םידימלת
 מידליה וספת תירחש-תליפת רחאל .תסנכ-תיב םג השמישש

 "הרהטה תיב" הצקוה זאקוואק רוזיאב .םיללפתמה תומוקמ תא
 םידליהו םילוח-תיבל ךפהנ הרהמ דע םלוא ,רפסה-תיבל הנבימכ
 תא וניכה םמצע םירומה .רוזיאה לש תסנכה"-תיבב ודמל
 הרומה ךכב ןייטצה -- הביתכה-ירישכמו םירפסה ,תורבחמה
 ,םיפתרמהו םינסחמה ,גגה-תוילע לכ תא קרס רשא ,ןמרופ
 %.תונורפעו םירפס ,תורבחמל םימיאתמ םירמח רחא שופיחב
 רוזיאב הליחת -- רפסה-יתב ורגסנ ,תחלצומה הלחתהה תורמל
 תיללכה הדובעה תבוח לשב -- וקארטב םג ןכמ רחאלו זאקוואק
 וכייושו "'םייביטקודורפ יתלב םישנא"כ וזרכוה םירומהש רחאלו
 םירומ וקחרתה ,אסיג ךדיאמ .םירוחש םילעופ לש הירוגיטקל
 אלו ,וב תוכורכה תונכסח ששחמ ,הארוהה עוצקממ םימייוסמ
 .ךכל תורשפא םהל התיהשכ םג תיכוניחה תוליעפל דוע ובש

 ודמל םידלי 100-כ :שדחמ רפסה-יתב וחתפנ 15.6.1943"ב
 תריזג םלוא .זאקוואק רוזיאב 2507כו וקארט רוזיאב
 5.11.43-ב רשא דע ,ס"היתב תריגסל בוש האיבה "טוקריסק"ה
 .תוומה לא םידליה וחלוש

 הנמתנ ולהנמל .וטיגל הסינכה םע דימ דלונ רפסה-תיב ןויער
 ,םירדח תאצקהב האטבתה תוגיצנה תרזע .ימלשורי רזעילא
 -תדובעמ םירומחמ קלח רורחשב רקיעבו ,הקסה-ירמח תקפסאב
 .היפכ

 .וטיגה יבשות לכמ הרזע ולביק םירומה יכ ,ןייצל יואר

 ומכ ,םידלי תוצובק ונגרא רשא ,תובדנתמ םישנ ודבע םמע
 .ץיבושריה .ט 'בגה

 -תיב" :ימלשורי בתוכ וטיגה יאנתב רפסה-תיב תובישח לע
 ןתינ וליאכ רבדה היה ;וטיגה לכב םייחו רוא סינכה רפסה
 ורדיסו םידומילל םהידלי תא החמשב וויל םירוה .םייחב םעט
 ; רפסה-תיבב התע וניינעתה םישידא םישנא ףא .םוקמ םליבשב
 לש ןמיסו םיוולש םינמז לש תוא ןיעכ אוה היה םהחיבגל
 ךכ-לכ בר קשחב ודמל אל םלועמ םמצע םידליה .תוביצי
 ,רפסה-תיב תמקהמ םירשואמ ויה םידליה +."תאזה תעבכ
 בערה ,דומיל-ירפסב רוסחמה תורמל תדחוימ הדיקשב ודמלו
 םינגרואמ םידליה ויה ,רפס-תיב היה אל הב הפוקתב .רוקהו
 5,5.8.42-ב המקוהש "םינג תרטשמ"ו "םידליה תרטשמ''ב

 אט*יל תודהל

 הבר תוניצרב וסחייתה ,וטיגה יבשות רתיל המודב ,םידליה
 תוקרי לודיג ונגרא "םינגה תרטשמ" תרגסמב .םהיתובוחל

 .וטיגב לודג ףקיהב

 םימותי ויה םהמ םיטעמ .םהיתוחפשמ םע ויח םידליה תיברמ
 .תונושארה תוינומהה "תויצקא"ה ןמזב םהירוה תא ודביאש
 הדובעל יארחאה ,ץיבומולש ןרהא לש ותוסחב ויה םימותיה
 הל'השמ" :הל'השמ ומשו םימותיה דחאב השעמ .תילאיצוס
 ,ושפנל דדוב היה ,תפטלמ די וב הלפיט אל ,וטיגב בוזע היה
 ץיבומולש קר .ץוחב ןל םוקמ אצמ אל םאו אצמ רשאב ןל

 תונוזמ ול רדיס וא םיילענ ,דגב םימעפל ול איצמהו וב לפיט
 לא סינכהו םיחתפה לע רזח ,ליתה ךרד תופוכת אצי .םימח
 בוש ראשנו םידליה םע קליח וללש תא .בוט לכמ וטיגה
 "היצקא"ה תעשב םידחא םידלי ףסא הל'השמ ותוא %."בער
 ינסחמב דבע ךכ-רחא .תווממ םליצה ךכו םאיבחה ,םידליה לש

 ודבא ףוהטוטשב .הינמרגל חלשנ םירחאה םעו יאבצה דוגיבה
 .ויתובקע

 רוציל ולדתשהו ,םימותיל םחל-תפל וגאד וטיגה יבשות

 הרקמה תא ורפסב ראתמ טילש .תויתחפשמ תורגסמ םנעמל
 םוקמ ול רדסל טלחוה רשא ,זלט יטילפמ סייראו םייח לש
 ז.םחלה-שולת ףויז לע ושינעהל אלו ,תימוקמ החפשמ לצא

 : הל'מהרבא םותיה לע תרפסמ ,יולדןור הרש ,םישנה תחא

 הל'מהרבא .הל'מהרבא ומשש דלי היה תושרבמל תשורחה-תיבב"
 גרההשכ .יחטש ןפואב וב עגפ רודכה .הגירהה םוקממ חרב הז
 וקיזחהו רועהמ עילקה תא איצוהו אצי ,םוקמ ותואב רמגנ
 היה הל'מהרבא .וטיגל הרוצ איהש וזיאב אב אוה .עימק רותב
 דבעש ,רגובמ םדא ותוסח תחת ותוא חקל .10 וא 9 ןב דלי
 ותא רבדמו ותא בשוי היה אוה .תושרבמל הכאלמה"תיבב
 ליבשב רעישה תא קרסמ היה אוהש ןמזב הז לכו ,ותוא דמלמו
 %."הלאה תושרבמה דוביע

 םה .םירגובמ םישנא לאכ היה וטיגב םידליה לא סחיה
 םידליה .םהל תוברואה תונכסה לע ועדיו ,תויעבה לכב ופתוש
 דושמל אלו וטיגב ורקיבש םינמרגה יניעל טלבתהל אל ולדתשה
 שולש םע יגארט הרקמ ראתמ ימלשורי .םבל-תמושת תא
 ,רטסרופ .ס.סה שיא יניעב ןח ואצמ רשא ,למממ תוטילפ ,תודלי
 "היצקא"'ב תוומל תונושאר ןחלשו ,תונתמו םיקתממ ןהל איבהש
 9.םידליה לש

 תובוחרב םידלי קוחצ תובורק םיתעל עמשנ לכה ףא לע

 דיחיה םילויטה םוקמ -- םילויטו טרופסב וקסע םידליה .וטיגה

 תודיח ,םינומזפ ורביח םה .ןשיה ידוהיה תורבקה-תיב שמיש
 .דועו

 .םידלי ןעמל תימצע הברקה לש םיבר םירקמ וטיגב ויה
 םע דחי תכלל תובר תוהמא ורחב ,םידליה לש "היצקא"ב
 םידחאו ןהיתוטימב תוקונית וריתסהש תוהמא ויה .ןהידלי
 רותסמ-תומוקמ .גג-תוילעבו םיפתרמב ולצינ םידלי המכ .וקנחנ
 אל םיעוערהו םינשיה וטיגה יניינבב ןכש ,שארמ ונכוה אל
 .םיאובחמ רופחל תורשפא התיה

 "היצקא"ב ולצינ ,םואיבחה םהירוהש ,םידלי םייתאמכ קר
 םיבר וטיגהמ ואצוה "היצקא"ה רחאל .םידליה לש הלודגה
 חוטב טלקמב ואצמנש רחאל םג םלוא ,םייחב ודרשש םידליהמ
 .םירוהה ועגרנ אל ,תיסחי

 רשא ,יקסני'צשל השאמו קחצי תחפשמ לש הרופיס אלפומ



 ילוואש וטיג

 לככ לדג דליה .המחלמה ץורפ ינפל םידחא םימי דלונ םנב
 תעפוה םע רתתסהל דמלו ,הדרחו הנכס תשוחתב וטיגה ידלי

 ורתתסה םה .הדובעל וירוה ואצי אל "היצקא"ה םויב .םינמרגה
 אוביש יניארקואה וא ינמרגה תא גורהל הטלחהב ףתרמב
 ,ולגתנ אל םה .םיתשלפ םע ישפנ תומת תניחב -- םתחקל

 ."היצקא"ה ירחא וטיגב דליה תא ריאשהל ולכי אל םלוא

 םה וליאכ ,םילוכשה םירוהה טבמ תא שוגפל םהל היה השק"

 וטילחה יקסני'צשל גוזה ינב 39."'ןפוד אצוי'ה ,יחה םדליב ושוב

 ורתתסה המ-ןמז .השקה ףרוחהו בערה תורמל ,רעיל חורבל

 ,תיאטיל החפשמל והורסמ דליה לש ותואירבל ששחמ ךא ,רעיב

 םוקמ יכ םהל עדוויהב םלוא .וטיגל ורזח םמצע םה וליאו

 תיאטיל השא ידיל והוריבעה ,חוטב וניא דליה לש ואובחמ
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 הל ונתנ גוזה-ינב .רכינ ףסכ םוכס תרומת וריתסהל התואינש

 תורמל .ףסכב םהל העייס תוגיצנה םגו םהיתונוכסח לכ תא

 םידמב שפוחמ םיתעל ,ונב תא רקבל באה ףיסוה רבדבש הנכסה
 לש הינכש תא ריהזה באה .וריכה אל דליה וליפאו ,םיינמרג

 ינפל .ידוהיה דליה לע תונוטלשל ולגי לבל תיאטילה השאה

 חולישמ ולצינ ךכו וטיגהמ חורבל םירוהה וחילצה וטיגה לוסיח

 .הינמרגל

 וזמ הלפנ אל םירוהה ןעמל םידליה לש תימצעה הברקהה

 םינבה ןמ םיברש םרג םירוהל רשקה .םהידלי ןעמל םירוהה לש

 םירוה םהירוחאמ ריאשהלו המחלמה תישארב חורבל ובריס

 םירוהה ייח תא ןכסל ובריס םיבר תוריעצו םיריעצ .םינקדזמ

 .וטיגה ןמ םהידלי תחירב לע ושנעיי הלאש ששחמ

 תורעה

 .176 'מע ,די-בתכ ,ימלשורי .6 .51 'מע ,סקנפ 1

 .ליעל האר סייראו .ח לש וטפשמ לע .7 | דועיתל רודמ -- יול-ןור הרש לש התודע -- יקסנילי'ז 'בג לע 2

 .(1)99 - יול-ןור הרש לש התודע 8 .(1)99 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב

 ידיזלע תומוקמ המכב רפוסמ למממ תודלי שולש לש הרקמ לע 9 .88 'מע ,טילש 3

 .51 'מע ,סקנפ .4

 םידלי ודמעוה ושארבו םידלי ןוגרא םקוה םויה .42 טסוגואב 5" 5

 וטיגבש ירפה-ינג לעו תוניגה לע חיגשהל םדיקפת .דבלב

 לש ןיד-תיב םקוה ןוגראה די-לע .וטיגה ןויקנ לע ןכ-ומכו

 .97ד ימע ,סקנפ -- "קנרפ .א הרומה םג חפּוס וילאו םידלי

 ,"גנאג ןיא"ב ; ו"ע--ד"ע 'מע "האושה ידלי" ורפסב : ימלשורי

 .(תואכרמב) ""םידליה דידי" תרתוכה תחת ,7

 ,6--5 'סמ ,"תלעופה רבד" ,"ידוהי דלי לש ויתורוקמ" ,הנח .ק .0

 רודמ ,יקסני'צשל לש ותודע םג האר .73--12 'מע ,6

 .(12)12 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל

 הרבח

 ,הדובעה םוקמל םאתהב תוצובקל וקלחתה וטיגה יבשות
 םידבוע יצוביק ויה .המודכו תרתחמל תוכייתשה ,םירוגמ םוקמ

 םיפסונ םיכרצמ וגישה רשא ,תושרבמל תשורחה-תיב ילעופ ןוגכ

 תקולחב תוניגה לע ורמש םישנאה .םיאטילח םע םכסה יפ לע

 ותושארב לעפ הז רוביצ :.אלמ ידדה ןומא ךותמ ,יללש"ה

 לש דיקפתה תא ומצע לע לטנ קנופ .קנופ ןורהא הרומה לש

 -ילה םיקפסה םע מ"ומה לוהינו םייסנאניפה םיניינעה רודיס

 תא התליגו תויאטילה תויקפסה תחא הספתנ רשאכ .םייאט

 .הרטשמב קנופ הנּוע ,ומש
 יכ ףא ,םיבשותה ןיב לודג ילכלכ רעפ היה אל וטיגב

 רתוי השק בצמב ויה ןילופמו תוכומסה תורייעה ןמ םיטילפה

 .םייאטילה םיבשותה םע םירשק רסוח לשב םיקיתווה ןמ

 תיביטקא תוליעפל ןוצר ןיב תויושגנתה ויה וטיגבש תרתחמב

 .ילוואש ידוהי ברקב רשאמ םיטילפה ברקב רתוי קזח היהש

 ,יתחפשמ לוע אלל ,םידדוב םישנא םבור ויה ןילופמ םיטילפה

 ,רתי תוריהז :"םיקאווטיל"ח לש תוילאטנמה דגנכ ונעטו

 לע קבאמבו ,תוומ תנכס ינפב םלואו .תויטלחה רסוח ,תויטיא

 לכב םייחב ראשיהל םיצמאמ ושע לכה .םיווש לכה ויה ,םויקה

 .םילדבהה תא ללכ ךרדב ושטשט םיאנתהו ,ריחמ

 .(תחקל :שידייב "ןרעבאל") "ןרבל" גשומה ץופנ וטיגב

 איבהל ידכו ,ובער יכ ,םשפנ תא ליצהל ידכ ובנג םיבשותה
 םיתעל ,םיילענ וא דגב "ובחס" םה .םהידליל תפסונ םחל-תפ

 ''הביחס"ב עשפ ואר אל םידוהיה .םהיגכש םע םהב קלחתהל ידכ

 ,"סאטסייאמ" ,.מ.פ.ה ינסחמב רקיעב ,הדובע-םוקמב םינמרגמ

 ענָאלָאק" תועצמאב -- !חלמ גשוה דציכ .המודכו תבכרה

 וגשוה ךכ .("חלמה תא תחקולש הצובק") "עקסורד יד רעבאל

 ,תורוע ,תופורת ,השבלהל דבל םיקש ,םיציב ,רשב ,האמח ,ןמש

 טפג ,םירישכמ ,םירמסמ ,תואקשמ ,תוכימש ,םיחנצמ ,םיילענ
 ,ךפיהל אלא ,הפירט היה אל 'ןרעבאל'" :בתוכ טילש ,דועו

 םינמרגה :המקנ שגרל ,הוואגל רוקמ היה תמייוסמ הדימב

 --  וגמצעל םלשנו הבה ,הדובעה תרומת ונל םימלשמ םניא

 לשב ושינעה אל תוגיצנהו תידוהיה הרטשמה :."םידוהיה ורמא

 ושע םישנאהו ,ךכב םיברועמ ויה ידמ םיבר -- "ןרעבאל"
 .םהייח תא ליצהל ידכ תאז

 ושנענ רשא ,ללכה שוכרמ הבינג ירקמ םג ויה וטיגב םלוא
 לש םילוחה-תיבמ םינבל תבינג לש הרקמ הלגתנ ךכ ,ונוגו

 .(לובכה-הנחמב הדובעל החלשנ שנועכו האצמנ המשאה) וטיגה

 םהייח ונכיס םידחא .חוור םשל "ןרעבאל"ה תא ולצינש םג ויה

 הפוטע ,תודבכ םיילענב רשא ,עכַארדרתסא הבוטל הרוכז)

 הנכס ךות ,רפכה ןמ לכאמ-ירבד האיבמ התיה ,לודג רדוסב
 -תהל ידכ תאז ושע םירחא וליאו ,(* רמשמה ידי-לע ספתיהל

 .םירפכב "הטירונש"ב וקסע אל הלא .רכתשהלו ללוה
 תויומכב םיכרצמ וגישה אלא ,תונטקב וקסע אל םירספסה

 הנחמל סינכהל םירספס תצובק התסינ 30.11.42-ב .תולודג
 םיאטילה ינפב ןישלה םהמ דחא םלוא .ןוזמ םע האלמ הלגע

 ןינעה תא קיתשהל וחילצה בר ץמאמב קרו "החרבה"ה לע
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 ,ישארה ןגראמה .וטיגה לש םילוחה-תיבל ורבעוה םיכרצמהו
 ידידלע ושנענ םירחאה וליאו ,וטיגב ושנוע תא הציר ,.פ.נ

 .תוגיצנה
 -ילה הרטשמה םע םירשק ורשק םירספסהש הרק םיתעל

 ויה אל םיילאנויספורפ םידוהי םירסומ' .םינישלמל ויהו ,תיאט
 הרזעהו ,שאונ הכ היה אל וטיגה לש ילכלכה ובצמ -- ילוואשב

 +/"ןאכ םג אצמנ ללכה ןמ אצוי ךא .הבורמ התיה תילאיצוסה

 םינמרגה ינפל תוספרתהה .ללכ ךרדב םמע ביטיה אל לרוגה

 5,םהייח תא הליצה אל
 יולימב הדימה לע רתי ולדתשהש הלא םג ומרג בר קזנ

 תוגהנתהב םמויק תא חיטבהל וצר רשא םישנא ,םדיקפת
 ושמתשה רשא ,וטיגב "םינקעצ" םג ויה .םהיחא יפלכ תירזכא
 -- םינוש השינע-ידעצ םדגנ וטקנ וטיגח תודסומ .ףורגאה חוכב
 הרבעה ןוגכ ,םיילהנימ םיעצמאב הלכו ןידה-תיבב ןוידב לחה
 לומתא ...1943 טסוגואב 9" : המגוד ןלהל .רתוי תושק תודובעל
 תלפשהב ותוא ומישאה םילעופה ...תוגיצנב .א.ה ןינע ןודינ
 -יצנה ...ידוהיה הדובעה-דרשמ דובכו םידוהיה םילעופה דובכ
 ,הנקסמ ידיל האבו וירבח תונעטו ויתונעט לכ תא הקדב תוג
 ןודנ ןינעהש ןוויכמ ,םרב .ותוגהנתה לע שנועל יואר אוהש
 ררועל לולע ותדובע םוקממ וקוליסש ןוויכמו ,הנושארה םעפב
 הטילחה -- ידוהיה הדובעה-דרשמ דגנ תינמרגה הלהנהה תא
 הננשית םאש ,וב תורתהלו רּומח ןפואב וב ףוזנל תוגיצנה

 6."רתוי רּומח ןפואב שנעיי ,ויתויוצרפתה
 םינוכנ תוחפ םישנאה ויה המחלמה תליחתב יכ ,ןייצל יואר

 דוחיב הטלב תויכונאה .רתוי תרחואמ הפוקתב רשאמ רוזעל
 הרקמ םג היה .וטיגל הסינכ םשל תוסחה-יכמסמ תגשה ךילהתב
 ומלענ ךכ-רחא םלוא .הדועתה תגשה תרומת ךווית-ימד ושרדנש

 ,םירומח םירקמ המכ לע עודי יכ ףא ,הלא תועפות וטיגב
 : םיבשותה תא ועזעזש ,"ןותחתה םלועה" ישנא דצמ טרפב

 לכ לע תוימינפ תוקולחמ םג ופסונ .1943 סראמב 14"

 העפותל התיה "ןלבירד"ה .לובסל םיכירצ וטיגה ידוהיש תורצה
 לע אוהש ,"דלֶאי"-ידוהי םינוירב םיספות הז השעמב .תדחוימ
 ...ויתוחוכ תולכ דע ותוא םינעמו םילטלטמ ,ליכשמ םדא בור יפ

 תבכרה ןורקמ תונברקה תא קורזל םיגהונ ןירדהמה םינוירבה
 .הזל םג ץקה עיגה ףוסבל .הכלהמ אולמב התויהב הנטקה

 אט*ל תודהי

 םיישארה םיליעפה תשולש ...טפשמה-תיבל הנפ םיעגפנה דחא
 רסאמ תוליל השולשב ושנענ םה *."םימשאנה לספס לע ובשי
 היהי יכ ורהזוה םה .הדובעב עוגפל אל ידכ דחא ןושאר םויו
 .םימוד םישעמ לע ורזחי םא וטיגה ןמ םרקעל ךרוצ

 לעב םשר ,וטיגב םחלב רוסחמ תעשב ,1942 יאמב 13"ב

 םישנא .ןברוחה תעשבכ היצזילארומד הררתשה וטיגב" : סקנפה
 םירקמה בורב םלוא *."םתביק ןעמל םהיבורק תא ףורטל םינכומ
 ףתושמ חבטמ ןגרוא .רשפאה לככ הזל הז רוזעל םיבשותה וסינ

 -- וקארטבו ,רגריב םהרבא חבטמב דבע זאקוואק עבורב)
 םג התיה תוגיצנה תמזויב תנגרואמ הרזע דבלמ .(ץיבומולש
 ומצעל ביצה ךכ .תישיא המזוימ ,תובדנתהב ,תינטנופס הרזע
 הרומת לכ אלל ,םדא ייח ליצחל הרטמ קינפורק קי'צרא
 .תוגושארה "תויצקא"ב ויריקי תא דביא ומצע אוה .וישעמל
 ואיבהב .וטיגב דיחיה סוסה היה ותושרבו ןולגע שמיש וטיגב
 םיכרצמ חירבהל םיכרד אצמ םיביטרפואוקל ריעהמ םיכרצמ
 םג קי'צרא .וטיגב רתויב םיקקזנל ודעונ רשאו ופסכב שכרש
 .םירפכב ורתתסהש םידוהי ןעמל םידגבו ףסכ ףוסיא ןגריא
 השודק-ישימשת ריתסהו ,דאמ קודא םדא ,הנליו דילי היה אוה
 המחלמה רחאל .רורחשה םויב תוזחל חילצה קי'צרא .ליצהש
 .לארשיל הלע ךכ-רחאו ב"הראב עקתשה

 -- םיברל עייסו ,דסח ישעמב ןייטצה ןייטשניבור לדנמ םג
 .לבקמה תא שייבל אלש ידכ רתסב הנתינ ותרזע .ףסכב דוחיב
 םיעבצל תשורחה-תיב לש ולוהינ ירפ -- ויתונוכסח תיברמ תא

 דבע ומצע ןייטשניבור .םיקקזנ ןיב קליח -- המחלמה ינפל
 לש ןידה-תיבב טפוש שמישו ,וטיגה לש תימיכה הדבעמב
 ןפואב וקקזנש םישנאה תא שקיבו היה םח בל לעב םדא .וטיגה

 ןייטשניבור ".םימכח ידימלתו םיטנגילטניא -- ותרזעל דחוימ
 .לארשיל המחלמה רחאל הלעו לצינ

 החפשמל עייס ,וטיגב דדוב ראשנש ,דנבלטיג .א ומשו ריעצ
 ,השע אלש השעמל תוירחא ומצע לע לביק ףאו ורדחל סיגכהש
 םייוגל תורנ תריכמב םשאוה רשא החפשמה יבא תא ליצהל ידכ
 וטיגב 39.ומצע תא תודפל חילצה ךא ,אלכנ אוה .דלומה גחל
 םירחא ליצהל ידכ םהיתונוכסח תא ורסמ םישנאש ,םירקמה ובר
 החירבל תונכה תעשב דוחיב םשובלמ תא םיקקזנל ורסמו
 11 ,וטיגהמ

 תורעה

 המלש לש ויתונורכזמ -- תושרבמל תשורחה-תיבב הווחאה לע 1

 בתכמ -- "אטעג רעלוואש ןופ קירבאפ לטשרעב ןיא" רשמיש

 .(ץיבוביל) איבלל יטרפ

 .62 'מע ,טילש 2

 'בג לש היתונורכז יפל -- (לחר) עכַארדרתסא לש התומד לע 3

 .ןלפק

 .95 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי 4

 ול הרשפיא אלש תוגיצנל הניט רטנ רשא ,.פ.נ היה הלאמ דחא 5

 חיגשמל .פ.1 רפיס החישב" :וחור לע הלועה לככ לועפל

 היינקל םינתינ םירחאה םיכרצימה לכו חמק ,םחל יכ ינמרגה

 ןוזמזיכרצמ המצעל הסינכמ תוגיצנה ..ישפח ןפואב וטיגב

 ררבתמש יפכ ...רבד סינכהל תנתונ הניא בחרה להקלו םינוש

 .םויה דעו הנוטמס רטשממ לחה ,רטשמ לכב לגרמ .פ.נ היה

 הפועתה-הדשב ותדובע ןמזמו םיקיוושלובה לצא היה 'םחול'

 ברקתה אוה .ישאר לעופל השענ םש ,.םינמרגה לצא ודמעמב הלע

 .(171--170 'מע ,סקנפ) "תוידוהי תורענ םהל ורסרסב םינמרגל

 .263 'מע ,סקנפ .6

 .183--182 'מע ,סקנפ ד

 .78 'מע ,סקנפ 8

 השק הלחמב התלח יתשא" : ןייטשניבור .מ לע בתוכ ימלשורי 9
 ,רמ היה בלב ...םחל לכ המועזה הנמל ץוחמ היה אל תיבבו
 ןוצר םג היה אלו והשיממ שקבל זועה היה אל -- ופר םיידיהו
 רבדה עדונ אוהש-יאמ .ןודבאל ונודנ ונא ךכ ןיב -- תויחל
 איצממו חרוט היה .וקארט וטיגב זא היה אוהו ןייטשניבור .מל
 היהו ,ינא יתעדיש ילבמ ,טקשב סינכמו םירקי לכוא-יכרצ לכ
 דאמ םירקי ויהש םיכרצמ -- האמח ,םיציב ,ןבל חמק ליאשמ
 לע יתשא תא םיקהש דע ,םיבר םימי השוע היה ךכו .וטיגב
 .101 'מע ,די-בתכ -- "הילגר

 .(יטרפ בתכמ) דנבלטיג .א לש ויתונורכז .0

 הלוחה הרומל תופורת גישהו תורועל תשורחה-תיבב דבע ןלפק .1
 ,(ןלפק לש ויתונורכזמ) ןיול הסדה



 27 ילוואש וטיג

 תד

 לש םינושארה םימיב הלסוח הליהקה לש תיתדה תוגיהנמה

 רומשל ופיסוה ילוואשב תרוסמו תד ירמוש םלוא י,המחלמה

 -- תושפנ תנכס ךותו םירוסיאהו תולבגהה ףא לע תווצמה לע
 .וטיגה םייקתה דוע לכ

 לודגה כ'"'היב ןכש ,תסנכה-יתבל תומוקמ התצקה תוגיצנה

 םימיב רבכ .וטיגה םוחתמ ואצוה םירחא הליפת-יתבו ילוואשב
 םידוהיה ישדוק תא םיאטילה םיערופה ולליח המחלמל םינושארה

 םוכילשה וא םופרש ,שדוק-ירפסו הרות-ירפס וערק : םתוא וזיבו
 ,תובישיה ידימלת דוחיבו ,תווצמ ירמוש ואצמ םהה םימיב .בויבל

 .ןתיגש לככ ליצהלו ללוחמה תסנכה-תיבל ץורפל זועה תא

 ישנא ןיב וקלוח קלחו םוקמב ואבחוה השודקה-ישימשתמ קלח

 .וטיגל םהמ קלח רבעוה ךכ-רחא .הנומא

 ויה הלא :עבור לכב דחא ,וטיגב ומקוה תסנכ-יתב ינש

 ,תוליפת יזכרמל וכפהנ םה .םירוגמ-יתבכ ווסוהש םיפירצ

 .ארמג דומילל םיגוח ודסונ ןכ .םידומילו םישגפמ

 בורשכ ,(1941) א"שת תנשב וטיגב ןושארה ירדנ-לכ לילב
 םיאטיל םירטוש וצרפ ,ארובה ינפל םתניחת וחטש וטיגה יבשות
 הדובעל שיא 500 ואיצוה תוכמו םימויאבו וטיגל םינייוזמ
 הליפתב וכישמה םירתונהו ורתיו אל םידוהיה .הפועתה-הדשב

 .ףתרמב

 תא םייקל ילוואשב הנומא-ילעב ופיסוה תושק תוביסנב
 ופא חספב ,תורשכ לע ורמש םחלל םיבער םהשכ .תרוסמה

 וצלאג םישנאה ,םנמא .ןתינש לככ ורמש תבשה לעו תוצמ
 אלמל ולדתשה רשפאה לככ םלוא ,תבשב םג הדובעל תאצל

 יברע םילבוקמ ויה הדובע-תונחמב ?.ןכ ינפל םוי הסכימה תא
 הנחמב .תירחש םידוהי וללפתה הדובעל ךרדב .תבש*גנוע
 .רשכ חבטמ היה לֶאגּואד

 הדובעל סחיב גוהנל ךיא ,הכלהב תויעב ויה" המחלמה ימיב
 אל -- שפנ"חוקיפ לש בצמב .ןנברדמ וא הרותה ןמ הרוסאה

 חוכשל אל לבא ,םינתונש המ לכ לוכאל הווצמ וז ,רתומש קר

 ,בוערל וגהנ לבא ,הבישיה ירוחב ובשח ךכ -- "הרותה תא

 :.םירקמה לכב

 םע רשקתהל וחילצהש ויה םלוא .בר אלל הרתונ ללוואש

 ויקספו ,הנבוק לש הבר ,אריפש-אנהכ רבוד-םהרבא ןואגה ברה
 -ימב ושולינש תוינמחלל רשקב :ילוואשל הנבוק וטיגמ ועיגה
 חספל ברה ידי-לע ןרתיה לע העידיה העיגה ,חספב -- תוריפ

 חינהל רתומש ותארוה הרסמנ םג +.וטיגב הינשה הנשה לש
 .הדובעל האיציה ינפל הליל תעשב ןיליפת

 אל ,וידחי תויהל ולדתשה רבעשל תובישי"ידימלת תצובק

 ןוצרה םג אלא ,םדחיאש אוה םידוהיה ללכ לש רמה םלרוג קר
 ומייק ,אתווצב הרותל םיתע ועבק םה .הרות דומילב ךישמהל
 ,תירוקמ תידוהי תוברת יגופס ,חור-ישנא םע תוחישו תושיגפ
 וטיגב ויה אל םנמא .םירחאו גרבנירג .י הרומה ,קינראגייז ןוגכ
 -ידימלת ויה םלוא ,הכלהה םוחתב המוק-רועיש ילעב םישנא
 ,קוטסילאיב דילש ןישינוקמ לטנזור לאיכלמ"חנ 'ר ןוגכ םימכח
 םיתעלש ,ןיקסש בייל-םייח 'ר ; םידומילל םיפסאתמ ויה ולצאש
 ןכ .ארמגה דומילב ולשמ תדחוימ הטיש לע הצרה תובורק
 ורזע תובר .גרבנפוה סחנפ ,ןדמלו ןייוצמ שיא לצא ופסאתה

 תוגיצנה רוי לש ויבא ,ץיבוביל דוד-לאומש תובישיה-ידימלתל
 ברה דיעמ .יקסנרפש חספו יקסנדורקס ףסוי םיחאה ; ץיבוביל .מ
 םישגפנ ונייה םוי לכ -- תועיבק ונל ונישע" : תרופ-ןב השמ
 .אתווצב דומלל םיחרכומ םוי לכ ,תיבב וא כ"היבב הלילב דחי

 םידמול ונייה ,החפשמל ,תיבל הבשחמ יעגר המכ םישידקמ ונייה
 -וחפשמ ,ונתיב חכשנ אלש ,הימודב םיבשוי כ"חאו רסומ תצק

 5."וטיגב דאמ הברה ודמל תיסחי .ונית
 ודמילו וטיגה ידלי לש יתד ךוניחל םג וגאד םייתד םישנא

 ודימתהש םידלי תוצובק המכ ויה .ךכב וצרש םידלי תובדנתהב

 6.ץיבושריה .ט 'בג התיה תובדנתמה תחא -- הרות ידומילב
 םישנא .םייתד םישנא יפלכ הנבהב גהנ יתד-אלה רוביצה

 תוגיצנה סחי .םהיתוחפשמב םידדוב םירוחב טולקל ולדתשה
 תורדעה לע השינעה אל תוגיצנה .ינלבוס היה תרוסמה ירמושל
 תייפא םינמרגה ושרה אל ג"שת חספ ברעב .תבשב הדובעמ
 .ךכמ המלעתה תוגיצנה ךא ,תוצמ

 -תונחמב םג םתנומאל םירוסמ ויה ילוואשב תווצמה ירמוש
 .הינמרגב זוכירה

 תורעה

 .ליעל האר ,תיתדה תוגיהנמה חצר לע 1

 ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,רפוע .חו ץיבושריה .ט לש םתודע 2

 .(6)99 'סמ ,וננמז תודהיל

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ -- תרופ-ןב ברה לש ותודע 3

 .(7)99 'סמ ,וננמז

 .ל"גכ 4

 .ל"גב 5

 .ל"גכ .6

 הריש

 ויבשותל המרג אל וטיגה לש הליפשמהו תירזכאה תואיצמה

 םידחואמ וראשנ ילוואש וטיגב םישנאה .םיהלא םלצ תא דבאל
 תוכזלו ,לכה תורמל דמעמ קיזחהל ןוצרה .הנכסה לומ לא

 לש םרעצב תופתתשהה .לכה תא דחיא -- ןוחצנה תא תוארל

 הנומאה רקיעבו ,חצרה לע ,ברה לבסה לע םוקנל ןוצרה ,םינכש
 ולעה ,וטיגה תריש תא ודילוה -- יצאנה בייואה לע ןוחצנב

 .םייממע םיררושמ
 התוחאו המא םע הררוגתה ןייטשניו-ןיטייח הנח הריעצה
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 ,תושרבמל ר"חיבב הדבע םויב .זאקוואק עבורב ןטק ןורדחב

 הירבח ינפב האירקה םירישה תא .היריש תא הבתכ -- הלילבו
 .םלוכ וטיגה ישנא ידיזלע תובהלתהב וטלקנ םהו ,הדובעל

 םירישה לכ" .םילשמו תכל-יריש ,םייריל םיריש הרביח איה
 םייצאנה םיחצורהשכ ,תעזעזמה הפוקתה תודוא יתימא ךמסמ םה

 םהיפלאל םיידוהי םידליו םישנ ,םירבג וחצר םהירזוע םע דחי

 השרנ אלו חכשנ אל הבה .אטיל לש היתורייעו הירע לכב

 רשא תא רוכז .עשפמ םיפחה םיידוהיה תונברקה תא חוכשל

 :.'קלמע ךל השע
 ,הידוהיה השאה לש הלרוג אוה התריצי לש ירקיעה אשונה

 רוסמל הצלאנ וא ,הידליו הלעב תא הלכשש םא לש הלרוג
 ללכנש ,ןיטייח הנח לש רתויב םסרופמה רישה .םירזל הדלי

 יאטיל רפכב ידוהי דלי לע אוה ,תואטיגה יריש לש םיצבקב

 דחופמ דליה ?.("טייו לפרעד שיווטיל א ןיא" :שידייב) קוחר
 ,םאה תווצמל ןמאנ אוה ךא .םירז םישנא ןיב ודבל ראשנש ןוויכ

 : תירזכאה תואיצמה לע תמאה לכ תא ול הרפיסש

 ,ראפרעד אד ךיד טלאהאב ךיא

 ...ראפעג טארד ןבעל ןייד לייוו
 דיל ןייק ,טראוו שידיי ןייק רעמ
 .דיי ןייק רעמ טינ טסיב וד לייוו

 : תירבעל ישפח םוגרתבו

 ,ןאכ ךתוא הריתסמ ינא
 ...ןכוסמ ךבצמ יכ
 ידיי רישו הלמ דוע אל
 .ידוהי דוע ךניא יכ

 רובשה הביל" רישב :וטיגב תורוקה לע הביגמ ןיטייח הנח
 התומד תרייוצמ ,("ץראה ענעכארבוצ סעמאמ א") "םא לש
 ; םידליה לש "היצקא"ב הלש דליה תא תדבאמש הידוהי םא לש
 ונה ("דניק רעלאגעלמוא רעד"י) "ילאגיל יתלבה דליה" רישה
 .תודיל לע רוסיאה ירחא דלונש ,הדלי לע םא לש היכב

 רעד") "דרשש דליה" ןוגכ ,םירחא םיריש לש םהיתומש
 "לובכה ריש"ו דלי לש השקה ולמע לע ("דניק רענעבילבעג
 .םהיאשונ לע םידיעמ ("דיל ףראט"')

 (''געוו רעד ןוא ראוטארט רעד") ''שיבכהו הכרדמה" רישב
 םהיתועמדו םמדב יוורה יפוסניא שיבככ תואיצמה תראותמ
 .תופחיה םהילגרב וילע םיכרודה ,המחלמ-ייובשו םידוהי לש

 הילע ,היקנ הכרדמל דוגינב תגצומ שיבכה לש וז הנומת
 .םירמושהו םיחצורה םיכלהתמ

 הלמב ורוקמש גשומ) ייהטירונש"ב םיקסוע הירישמ םיבר
 .(תיאטיל תמויס תפסותב "רונש" תידיאה

 רחאל וטיגל ידוהי לש ותביש תא ראתמ 3 ''הטירונש" רישה
 רסאנ ןכש ,תושפנ תנכס ךות םייוגה לצא םיחתפה לע רזחש
 םיעטק ןלהל .תימוקמה היסולכואה םע עגמב אובל םידוהיה לע

 :רישה ןמ

 ,ןעוועג ,ןעוועג טנייה ךיא ןיב "עטיראנש" ףיוא
 -- ,ןעזעג ,ןעזעג טינ לפענק ןקנאלב ןייק ןוא

 ,ךס א ,ךס א רָאג ךיא בָאה ןגַארקעג ןוא

 .ךַאווש וצ זיא ןעמ זַא ,ןפעלש וצ חוכ ןעמ טמענ ואוו

 ,סַאנ ןוא טלָאק זיא'ס ,לביטש ןיא ןיירַא ייג ךיא

 ,סָאלב ןוא לעג -- רעדניק יד ןופ ןעזסיוא רעד

 אטיל תודהי

 ,דיירפ א טרעוו ,עברַאט ןיימ טעזרעד ןעמ יוו

 .טיורב ךעלקיטש יד ןפַאכ ןעמענ עלא

 ,טנייה ןרָאוועג סרערַאנש עַלֶא ןענייז רימ

 .טנייפ זדנוא טַאה ןעמ ןוא ןדיי ןענייז רימ לייוו

 : (רצלמ ןושמש -- םגרתמה) תירבעל םוגרתבו

 ...הארי בורבו יתכלה הטירונש...
 ! הארנ אל יל ללכ תשוחנ-רותפכ ךא
 ,בורל תורצוא יתגשה גשהו
 ..!בוחסל הז לכ תא חוכ שי ןכיהמ

 ,בוטרו אוה רק ,רדחה לא יתאב
 .בוהצ ,ןיירוויח דלי לכ הארמו
 ,זולע וזלעו -- קר ואר ילימרת
 ....! סורפל תפה ןמ וליחתה תוסורפו

 ,םויה םיררונש ונלוכ ונגה

 4.! םוטש ונומטשי -- ונחנא םידוהי יכ

 עיגיו אובי ךא" רישה אוה הלש םייראלופופה םירישה דחא

 : תימיטפואה ותמיענב ןייטצמה +,"רקובה

 ,יוזַא טָא רימ ןרישראמ ייר א ןיא ריפ וצ
 ,ןטייוו ןופ ןפַאלק ייז סעפמולק עסיורג יד
 ,טייוו ךיוא קחרמ רעד ןוא טייז םייב עברַאט א טימ
 .ןטייצ סהערפ -- לֶאמָא זדנוא טנָאמרעד סע

 ,ן[רישראמ ןעמ טוט ןעייר יד ןיא
 ,טכַאוואב ןטייז עלַא ןופ
 ,טכַאנ ךרוד ןוא גַאט ךרוד טייג ןעמ
 .ןריפש טוג ןעמ טוט ןקעטש ןוא שטייב יד

 טלפייווצרַאפ טינ טייז ,ךעלעדיי ,רעבַא

 ,טכַאוואב קרַאטש יוזַא ךייא טריפ ןעמ סָאוו

 ,רעטצניפ ךייא ראפ ןייז טעוו קיבייא טינ לייוו

 .טכַאנ ךייא רָאפ ןייז טעוו קיבייא טינ ןוא

 טיירפאב ןרעוו טעוו ריא ,טייצ א ןעמוק טעוו סע
 .ןטַארד ןוא עלעג יד סעטַאל יד ןופ

 -- ןייז קיבייא טעוו רע ןוא ןעוועג זיא דיי רעד
 .ןטַארסיוא טינ לֶאמנייק ןעמ טעוו ןדיי םעד

 :(רצלמ ןושמש -- םגרתמה) תירבעל םוגרתבו

 הדעצנ קר הרושב תועברא..
 ,םילגרב ץע-לשמ םיפקפק
 -- טעומ אל קחרמה ,דצה ןמ לימרתה
 ...! םירצמו הערפ ימי ורזח יוה

 וטבלי םהילגר תודבכב
 רמשמה דצ לכב

 ,רהמנה דעצמב

 ,אוה טבחמ בגה לַע לוגרפה



 ילוואש וטיג

 ושאיתי םידוהיה אל לבא
 ,ליפשמו םדבעשמ ביואש

 ךשוח םכתא ףיקי חצנל אל
 .ליפאי הלילה חצנל אל

 ואצת שפוחלו אובי םוי

 .ליתהו בוהצה יאלטה ןמ

 ,היהי אוה דעלו היה אוה -- ידוהיה

 ...! ליל ומכו םוי ומכ לדחי אל

 לרוג םע ידימתה רשקה שגרומ ןיטייח הנח לש התריציב
 בורל םייוצמ םיימואל םיביטומ .ולש הירוטסיההו ידוהיה םעה

 וטיגבש ךרפה-תודובע ןיב האוושה תכרוע איה ךכו הירישב
 .םירצמב הערפל תודבעה ןיבל

 רישב .םחור-בצמ תאלעהו םישנאה דודיעל השוע תררושמה

 תופיפצה תא ןיטייח הנח תראתמ *"זאקוואקב וטיגב ינא"
 .וטיגל םיכרצמ סינכהל תענומש םירעשב הרימשה תא ,המויאה
 ...תוחלצה ןיידע ןנשי םלוא

 ,טָארד עטכידעג םורא ןוא

 ,ךאוו עגנערטש א טייטש רעיוט םייב

 .ךאז ןייק ןגַארטכרוד טינ רָאט ןעמ

 ,ןייז ייז לֶאז תוכמ ליפ יוזא
 ,ןיירַא טגַארט ןעמ ךאד לפיוו

 -- פאק ןוא זדלַאה ,ןקור ןפיוא
 .פָארֶא טינ ןעייג ךעלקעפ

 טבעל ךיז עלעדיי סָאד יוזַא

 .טבערטש רע געט ערעסעב וצ ןוא

 : (רצלמ ןושמש -- םגרתמה) תירבעל םוגרתבו

 ,רקודה ליתה ביבס..
 ;רקוח רמשמה -- רעשב
 ,רבד סינכהל םש רוסא
 !רבע ךכ-לע שיאל יואו

 ,םישי לאה םהל תוכמ
 ! םיסינכמ תאז לכב המכ

 -- ביבס ףוג לע ,בג לע ,שאר לע
 ! בינגה אל אוה רורצש שיא ןיא
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 יח ול ןודוהיה ךכו...

 ! יאוולה ...בוטל הפצמו

 התרטמ ןכש ,קבאמ יריש םניא ןיטייח הנח לש היריש םלוא
 יקציבוזמ לש ותיילת תא הראתב .םישנאה תא םמוקל התיה אל
 ,ןוחטבו הווקת תררושמה העיבמ ,םידליה לש "היצקא"ה תא וא
 רורחשה אובבו ,רורחשה םוי םע םייתסהל הפוס הלפשהה יכ
 .המקנה ףא אובת

 רעטצעל ןייז") "ןורחאה וכויח" יקציבוזמ לע הרישב
 א רונ" :םינמרגב ןודנה חיטמ וליאכ םיאצומ ונא ("לכיימָש
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 םג אובי) "ייר רעייא ךיוא טעוו ןעמוק ,ןעמענ ןזומ טעוו ףוס

 .(םכרות

 ןריולראפ טינ ןענייז רימ -- !ןיינ
 אד ןענייז זדנוא ןשיווצ ןמז לכ

 ןעלכיימש ןענעק עכלעוו ןדיי

 !העש עטצעל יד טיוט ןראפ

 :תירבעל ישפוח םוגרתבו

 םידובא ונניא ,אל

 םידוהי םייוצמ דוע לכ
 ןודבאה לומ לאש

 ! ןורחא ךויח םילעמ

 איה ("רעדורב א ןופ פאלק א") "חא ידימ הכמ" רישב

 איה ךכיפל .םינומ תרשע תבאוכ חא ידימ הכמה יכ תבתוכ

 : תידדה הרזעלו הווחאל תארוק

 ,רעדורב רעביל ,ראפרעד

 ייטשראפ רבח ןייד

 ,ךעלגעמ יוו םיא ףלעה ןוא
 .ייוו סאוו םיא טוט סע ןעוו

 טנייפ א ןופ פאלק רעד לייוו

 ,ליוו טוט ךעלקערש זיא

 טניירפ א ןופ פאלק רעד רעבא

 ! יוזא ךאפנעצ ךאנ זיא

 : תירבעל ישפוח םוגרתבו

 ,רוזע ךערל ,רקי חא ,ךכיפל

 .רוזמ ול שגה ,בשחתה ובאכב
 -- ביואה תכמ דאמ הביאכמ יכ
 .בהואה תכמ לכמ הביאכמ ךא

 טילפ ,הזימרג יבצ זמשו יממע ררושמ יח ילוואש וטיגב
 .םתונכב םיעזעזמ ויריש םג .ןילופמ

 : בתוכ אוה ("טולב") "םד" רישב

 ,טונימ עדעי ךיז טסיג טולב

 ,רעבירג יד ןופ טיירש סע טולב

 ,רעבירא ןשטנעמ ןדעי טייג רעדיוש א
 ךאד ךיז טמעלק ןצראה ןיא
 .ךאנ ןבעל ךיז טליוו סע

 : תירבעל ישפוח םוגרתבו

 ,עגר לכ ךפשנ םד
 ,תורובה ןמ קעוז םד
 עזעדזמ םדא לכ

 .תויחל םיצור בלבו

 :המקנ? ארוק עשפמ םיפחה תונברוקה לש םמד

 ! המקנ

 ..המשנ רעדעי ראפ

 ,ךאנ ןבערטש ךיא ןעק יצ

 ...? סייוו רעוו -- ךאנ ןבעלרעד ךיא לעוו

 : תירבעל ישפוח םוגרתבו

 ! המקנ
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 ..המשנ לכ לע
 ,תווקל לכוא םאה

 -- תוזחל הכזא םאה

 ? עדוי ימ

 ("ןבאכ הדומלג ,ידבל") ןייטש א יוו טנלע ןיילא" ורישב

 םויב רשאו ,היניע דגנל ורונ הירוהש הריעצ םא לע רפוסמ

 : דלונ ךא הזש ,הקונית תאו הלעב תא הלכש דחא

 ןריולראפ ןאמ ןיימ בָאה ךיא

 .ןריובעג סדניק ןופ גַאט ןיא
 -- ןייש םעד טריפשרעד טשרע טַָאה דניק סָאד

 .ןיירא בורג ןיא טיוט ןופ

 : תירבעל ישפוח םוגרתבו

 ילעב תא יתדביא
 .ידלי דלוויה םויב
 רוא האר ךא דליה

 .רובב תמ לטומ רבכו

 :טילש .ל בתוכ ילוואש וטיג לע ורפסב

 ולחה ;הזורפב לכה תא אטבל ידכמ הינע התיה הפשה"

 ...באכה תא אטבל ןוצר היה ...םע-יריש ורבוח ,םיררושמ עיפוהל

 םהיתוניגנמש ,םירישב תוסומעו תורצק תורושב השענ רבדהו
 6."שיאל שיאמ ןריבעהל היה לקו דימ םהל ואצמנ תובוצעה

 ,רבעשל הבישי"רוחב תירבעב םיריש בתכ ילוואש וטיגב

 .הצופתל ודעונ אל םירישה .יזוגא אביקע -- הניארקואמ טילפ

 .(1952 ,"לפאב תורוא") ב"הראב המחלמה ירחא ומסרופ םה

 -םויה ייח תא ראית םג ,וטיגב תויושחרתהה לע ביגה יזוגא .ע
 .דועו "לובכ הנחמ לע החונמ-יא ליל" ,"וטיגב רופכ םוי" : םוי

 ז :"ליתה ינרפצב" רישב

 תורח רשנ תא האור אוה
 רעוס לילב רעס תפופכ
 ...דלפ לזרב ,תומוח ליפי
 .תונעה ריק ומעזב סורהי

 ,םיאפר קמע" : םד-תלוצמ תורובה ול םיריכזמ "תורוב" רישב
 ."םעזו תורוב ,תורוב ךא ,םשדיא הפ"יא הדשב ...הראמ

 יאשונב וירישב וטיגב דאמ יראלופופ היה ןמלדייא שריה
 ולדתשהב םישנא דדוע אוה .םינוטיליפ בתכ ןכ .םוי-םוי

 :ורפסב בתוכ טילש .ל .םינועמה םהינפ לע ךויח תולעהל

 םישנא וילא ךשמו וטיגה תוערואמ לכ תא ראית ןמלדייא"
 *.'בתכ הילעש תושחרתהה יפל -- וקחצו וניזאה ,וכבו וניזאהש

 -יכרצמ תחרבה לשב רהוסה-תיבב םייוניעהו ורסאמ ףא לע

 רסוחמ ררחושש רחאל דימ ךויחב ךכ לע בתכ ,וטיגל ןוזמ
 9.תוחכוה

 שיגדה ןמלדייא .יקציבוזמל שדקומ ןמלדייא לש וירישמ דחא

 לש תיביטקלוקה המשאה שגר תאו בצמבש תויגארטה לכ תא
 :וטיגה ישנא

 -- טימרעד ךאנ זדנוא ראפ רעסערג זיא גאטייוו רעד
 .ןעקנאדראפ וצ זדנוא וטסאה טיוט ןייד
 ,דיי א אד טיובעג טָאה ריד ראפ הילת יד
 .ןעגנאהעג ךיד ךיוא ןבָאה רימ ןוא

 אטיל תודהי

 ,ןאט וצ טעברא יד ןעגנּוווצעג זדנוא טָאה ןעמ

 ,רעטיה ייברעד ןעוועג ןענייז סע
 ,ןאק ןיא ןבעל סאד ןענאטשעג זיא טינ ןעוו
 10.רעדירב ערעזנוא רעטנזיוט ןופ

 : תירבעל ישפוח םוגרתבו

 ,ךכב ףא ךלוהו לדג ונבאכ

 .ונידיב םרגנ ךתומ יכ
 -- חא ידיב םקוהו ןכוה ךמודרג
 .ונלשמ השע הכאלמהו

 ,םירמושה יניעל ונסנאנ
 לעופל םיאיצומ תויהל

 רמהל ונלכי אל יכ
 .םירחא םיחא יפלא ייחב

 היהש ,קנרפ ןורהא ררושמה הרומה וטיגב בתכ תירבע הריש
 .ותריצימ רבד דרש אל ונרעצל .'הדסמ" יתרתחמה ןוגראב רבח
 רולקלופה רצוא ףוסיאל םימזויה דחא היה המחלמה ינפל

 וטיגה תפוקתב .םירישו תוריטאס תונותעב םסריפ אוה .ידייה
 .רבד םהמ דרש אל רומאכו ,ןמויו תונורכז קנרפ ןורהא בתכ

 הבוט 'בג .טעב וזחאש םישנא תורשע דוע ויה וטיגב
 ."בער" ןוסמה טונק תריצי תעפשהב המאופ הרביח ץיבושריה

 לש עודי םגרתמ ,יקסבוזור רד לש ויתוריצי ורמתשנ אל

 ,קינדור אנוח לש ותריש הדרש אל .שידייל בולירק ילשמ
 ופסינ םהינשש ,קינדור יכדרמ ס"היב להנמו הרומה לש ונב
 .ץנול ר"ד לע המאופ רביח קינראגייז .א ."היצקא"ב

 הקיסומה .וטיגב ןורכזו יווה יברעב וארקוה םירישה ןמ םיבר
 ותניגנ תא דאמ ובהא וטיגה ישנא .הלא םיברעל תובר המרת
 לביק אל אוה .ןמא-תמשנ ול התיהש ,ץיבומייח הבב רנכה לש
 .םניחב רוניכב הניגנ ודמיל ץיבארק רוספורפה .רדוסמ ךוניח
 .: תדחוימ תועמשמ ץיבומייח הבב לש ותומד הלביק וטיגב
 תא ,םירתסנה םהייוואמ תא העיבהש ,ותניגנל וניזאה םישנא
 תואיצמה ןמ םמצע קתנל ולכי ותניגנל תודוה .םהיתופיאש

 אוה ;ויעמוש תא עיגרה קר אל ץיבומייח הבב .הארונה
 ןגנל ול ושריה .באכה תא םהמ וחיכשהב שממ "םאפיר"

 11.המדרה-םסכ םיתעל ותניגנ הלעפ םש ,םילוחה-תיבב תועיבקב
 .וטיגה ירישו םימע-יריש דביעו תוניגנמ רביח אוה

 וכרעג ןכ .רדאב א"י תאו הכונחה גח תא ונייצ וטיגה יריעצ
 תוגיצנה תוסחב התיה םיברעה תכירע .תוגויצה לע תואצרה
 .ר"תיבו "ץולחה" לש רעונ-תועונת וא "הדסמ" תמזויבו

 לש הפיסא הכרענ ,רדאב א"יב ,םושלש .1942 סראמב 1"
 לע וכיה ,םבל תא וכפש ,םירדח ירדחב ,הענצב .םירופס םירבח
 ורדענ .לארשי-ץראמ םירוביגה םירבחה תא האנקב וריכזהו אטח
 לומתא ...הפיסאב דקתשא ויהש םירבחה תיצחממ הלעמל
 ץבוקהמ םיקוספ וארק ...רעונה ידי-לע םג המוד הפיסא הכרענ
 15."הפיו טושפ -- ך"נתהמו ,'יח-לת'

 ,הכונחד 'ג ליל ,1942 רבמצדב 5 ,תבשב .1942 רבמצדב 7"

 םיחרוא הב ופתתשהו ,הרטשמה ידי-לע הכונח תביסמ הכרענ
 קיעמה ןואכידה דבוכמ עגרל הררחתשנ להקה חור ...םינמזומ
 ונשגרהו הווקת יאלמ םימואנ ואשינ .הממיה לכ ךשמב ונילע
 תיאוטיג החמש תאז התיה ...הלועה רחשה ימודמדב ונשפנב

 תוגורכז הרוזש ,תועמדו תובצע ידיזלע םעפ ידמ תקספנה



 ילוואש וטיג

 -לכבו .ךושחה הווהה ירואית ידי-לע תלפואמו ארונה רבעה
 הנש ךשמב םיפוכת רעצו דחפ ירחא ,החמש תאז התיה תאז
 13,'יצחְו

 לש 217ה ןורכזה םוי ,ראוניב 30 םויב ...1943 ראוניב 31"
 רעונ ינב ויה .יצולחה רעונה לש הביסמ הכרענ ,ןודרוג ד"א

 לע ורביד םירבחה .הרע םירבח תחיש הלהנתה .בר רפסמב
 לש תפומכו םחולכ ג'דא לעו ןודרוג ד"א לש הדובעה תד
 -ואיתו ןודרוג יבתכמ וארקו םירבח ומלקיד כ"חא ,שדחה םדאה
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 יריש ורש ןכו ,קודצ .מו תודיפל םירפוסה ,ג"דא ירבח לש םהיר
 14 //  == = == יי'א

 רקיעב םה תירבעה היסנמיגה לש רבעשל םידימלתהו םירומה
 .קנרפ ןורהא טלב םירומה ברקב .וללה םיברעה תא וכרעש

 יתלב תוישיא ,גרבנירג עשוהי הרומה םיברעב עיפוה םעפ אל
 תכל עינצה םלוא ,ויתועידיבו ותלכשהב אילפהש ,הליגר

 תזרפומ תועינצ לש וז הנוכתש ןכתי .טלבתהל אל לדתשהו

 ג,וטיגב תוברתה ייח זכרמב דומעל ונממ הענמ

 תור עה

 ,(ץיבוביל) איבלל ןייטשניו-ןיטייח הנח לש הבתכממ 1

 : וטיגה יריש לש םינוש םיצבקב תונוש תורתוכ תחת ללכנ רישה 2

 תכירעב ץבוק ,יקסניגר'צק קיווייל תכירעב וטיגה יריש ץבוקב

 .םירחא םיצבקב ןכו ספופ תור

 .405 'מע ,סקנפ 3

 .406 'מע ,סקנפ .4

 .405--404 'מע ,סקנפ 5

 .174 'מע ,טילש 6

 .39 'מע ,1952 ,סיול .טס ,"לפאב תורוא" ,יזוגא אביקע ד

 .145 'מע ,טילש 8

 .146 'מצ ,טילש 9

 .10.10.1947 ,"גונטייצ עשידיא" 0

 ידלי" ,"וטיג לש תונויזחמ" ,ימלשורי האר ץיבומייח הבב לע 1

 .ב"ע--ח"ס 'מע ,"האושה

 .65--64 'מע ,סקנפ .2

 .138--137 'מע ,סקנפ 3

 .170 'מע ,סקנפ .4

 גרבנירג עשוהי" ,דוי ,א לש ורמאמ -- גרבנירג הרומה לע 5
 .1947 ,10--8 'סמ ,"גנאג ןיא" ,'(ןנער)

 תותחמ

 וטיגב יכ םא ,םינמרגב ןייוזמ דרמל הכז אל ילוואש וטיג
 .רעונה ינוגרא לש םייתרתחמ םיאת ונגראתה

 "תוחוכה רוזיפ"ו וטיגה לש ומוקימ ,םייפרגואיגה םיאנתה
 .תודגנתה ןוגרא לע ולקה אל -- םינוש הדובע-תונחמל

 ,םינפבמ הכימתב רזעיתש חרכהה ןמ תרתחמ :דועו תאז

 הוויה אל וטיגה יבשות לש בכרהה .וטיגה יבשות תונעיהב

 תורגסמב ויח םיבשותה בור .ןייוזמ קבאמל הירופ עקרק

 .תודגנתהל םיריעצה תא ודדוע אל םירגובמהו ,תויתחפשמ

 םיצע תורכל וחלשנש ,םירבג תצובקב הרקמה וטיגל ינייפוא

 -יטרפב הלקתנ הצובקה .גהנו םינמרג םירמוש ינש יווילב רעיב
 שאה-יפוליחמ האצותכ ; (1944 ץיק) םינייוזמ םייטייבוס םינז

 םינזיטרפה .םידוהיה דחא עצפנ ןכו טלמנ רחאה ,דחא ינמרג גרהנ

 וקמינו ובריס םידוהיה םלוא ,םהילא ףרטצהל םידוהיל ועיצה
 יופצש ,ולוכ וטיגה יפלכו םהיתוחפשמ יפלכ םתוירחאב תאז

 הרזח הצובקה לכ .וחרבי םה םא ,ינמרגה תגירה בקע שנוע ול
 1.וטיגל אופיא

 -- יגולוכיספ לושכמ לע רבגתהל התיה תבייח תרתחמה

 ןימאהל וטנו םהילע הפכנש םייחה-חרואל ולגרתה םישנאה

 ףרוח ןיב -- "יסחיה טקשה" .תומידרמו תועיגרמ תועומשב
 ויתותוא ןתנ ,תוינומה "תויצקא" אלל -- 1943 ףרוחל 41

 וחילצי יכ הילשא םהב עטנו ,תוגיצנהו םישנאה תוגהנתהב

 קפסל ןיא יכ ,העדה השרתשה רקיעב .רורחשל דע ךכ ךישמהל

 וטיגב חורה-יכלה לע .םדצמ תינוציק הלועפל הליע םינמרגל
 רתי לכב ומכ ער ךכ-לכ היה אל בצמה" : תויודע םיאצומ ונא

 %."תוומל םינודנ לש וטיגב השוחת התיה אל" ? ;"'תומוקמה

 ר'ד עיבה ,ילוואשב הקזח תרתחמ המק אל עודמ ,ולשמ העד
 דע !וז תעשופ תונלשר ריבסהל היה רשפא המב" :ימלשורי

 ילוואשב םידוהיה ויה 1943 רבמבונב השימחה לש "היצקא"ה

 אל םהלש הנומא םירודח המ-םושמ ויה ,םיננאש ידמ רתוי

 תבוטל םתדובעבו םהיתועוצקמב 'םיבושח' םה רשאב ,רבד הנואי

 םהיתוינכותל רשאב תוננוכ רדעה טלב םנמאו +."ינמרגה אבצה

 ךוסחל הדעונ איה ,תוגיצנה תוינידמל רשא .םינמרגה לש

 .תונברקב

 "תויצקא"ה רחאל ,וטיגה תמקהל םינושארה תועובשב רבכ

 הדימב .תויתרתחמ תוצובק ןגראתהל ולחה ,1941 רבמטפס לש

 התיהש תינויצה תרתחמה ןמ תונגראתהה העפשוה תמייוסמ

 התיה התרטמ רשאו ,יטייבוסה רטשמה תנשב ילוואשב תמייק

 .םיימואלה םיכרעה לע הרימשו לארשי-ץראל הילע-יכרד שופיח

 הגהנהה תרמצב קר ועגפ יטייבוסה ןוטלשה ימיב םירסאמה

 .םהיתונורקעל םינמאנ וראשנ הרושהמ םירבח םלוא ,תינויצה

 תוכייתשה לש סיסב לע המק אל וטיגב "הדסמ" תרתחמ

 ירבחמ דחא יפל .גג-ןוגרא "הדסמ"ב תוארל ןיאו תיתגלפמ

 5,'ינויצה יתגלפמ יתלבה שוגה" היה הז ,יקסנליש .ד ,תרתחמה

 לכ בורל ורמש הירבחו ,תישיא התיה "הדסמ"ל תופרטצהה

 ךותמ ולש תרגסמב ךישמה דוע דחא לכ" ."ויתופקשה'" לע דחא

 6."היצרנאה חוכ
 ירבח ונמנ בורל ."תוישימח" לש םיאתב הנגראתה "הדסמ"

 יתלב" היה רחא קלח ז.תיטילופ העונת התוא םע "הישימח"ה

 .תועד-יקוליח ןוגראב ויה אל םיישעמ םיניינעב ."יתגלפמ

 .םייגולואידיא םימעטמ "הדסמ"ל ופרטצה אל םיטסינומוקה
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 ונל ועידוה רצק ןמז ירחא" :רפסמ "הדסמ" לש םיליעפה דחא
 םינכומ אל םה .דחי וגתא דובעל םינכומ אל םהש םיטסיגומוקה

 תוגלפמו ,תוינגרוב תועד ילעבו םיינגרוב םישנא םע תבשל

 קלח םג ףרטצה םיטסינומוקה לש וז העדל *...דחיב תוינויצ
 וגמע אובל וצר אל "ץולחה" ירבח םג' :יצולחה רעונהמ

 9./"עגמב

 תרתחמ-תוצובק םייקתהל המ-ןמז דוע ופיסוה ,תאז םע
 תצובק ןכו ,(טייהיירפ) "רורד" ,ח"צנ ,"ץולחה' לש תופסונ

 ועיגהש ,ןילופב קצול ריעה ןמ םיר"תיב) "םיאקצול"הו ר"'תיב
 .(1940 תנשב ילוואשל

 רצבמה) הדצמ רצבמ לש םשה תא הלטנש "הדסמ" תרתחמ
 לרחא םיאמורב םימחולה ינורחא וטקלתה ובש ,ןורחאה ידוהיה

 .'םיתשילפ םע ישפנ תומת" : התיה התמסיס -- (םילשורי הלפנש

 ,ףוסה דע דמעמ קיזחהל הגווכה התיה תמייוסמ הפוקתב
 תרתחמה ישארמ דחא אטבתהש יפכ ,רשוכ-תעשב םמוקתהלו
 .םיילגרב סורדל וגמצע תא ןתיג אל" : (איבל) ץיבוביל ףסוי

 ג9."הפוקז המוקב תומא

 ךשמב םלוא .ומצע וטיגב תנייוזמ תודגנתה לע ובשח הליחת

 תי''צנ תרתחמ ישארמ דחא דיעמש יפכ ,תינכתה התנוש ןמזה

 רועיש אלל ידיימ לוסיחל איבת וטיגב הלועפ לכ" :קיפ קידט

 ג: 'תורתתסהו החירב לש םיחנומב ובשח םישנא .תיראשו
 .תימצע הלצה תויהל הכפה תירקיעה הרטמה

 םירבח 200"-כ -- בר היה אל וטיגב תרתחמה ירבח רפסמ
 ףסונ םלוא .םהילע לטומה תא עצבל םינוכנ ויה רשא ,םיליעפ

 וא וז ךרדב םיעייסמהו םידהואה רפסמ היה בר ,םיליעפל

 ןוגכ ,רגובמה רודה יגיצנמ םידחא םג ונמג הלא םע .תרחא

 ,קנרפ .א הרומה ,קינראגייז ןורהא חקורה ,יול המלש רגסמה
 תוחילשב ושע םיבר םידלי םג .םירחאו גרבנירג עשוהי הרומה
 .ןוכית ירגובו םיטגדוטס ויה םירבחה ןמ םיבר .תרתחמה

 ןויער תא וגה רשא םישיאה ויה "הדסמ" לש הטמה ירבח
 ןוגראה שארב* :ימלשורי .א בתוכ ילוואש סקנפב .ןוגראה

 םילגוסמ יתלב ךא ,םירוסמ םג ילואו םירשיו םיבוט םישנא ודמע
 תומש תא ןייצמ וניא ימלשורי ,אש הדבועה :*."הז םדיקפתל
 הטמה רבח .תמייוסמ היצאריפסנוק לע הדיעמ ,הטמה ירבח
 ,(איבל) ץיבוביל ףסוי :הטמ ירבח השולש לע דיעמ טילש .ל
 .ומצע אוהו ץיו לארשי

 םיאתה שארב םירחא םישנא ודמע םיגושה הדובעה-תונחמב

 ,יהדסמ" המייקתה וטיגה לש יזכרמה הנחמב .םייתרתחמה
 ,ומצע וטיגב תרתחמה .וטיגה לוסיח דע ,םירבחה םתוא השארבו
 .תיתומכ הניחבמ רתויב הלודגה התיה ,"טוקריסק"ה רחאל
 .ינחורו ינפוג ךוניחל גוח התיה "הדסמ" :דיעמ טילש .ל

 דוסב הסנכוה רשא תוגיצנה םע םירשק המייק 'הדסמ"
 תולועפ ינפמ הרמש ךא ,םירדחב שומיש הרשפיא ,תרתחמה
 רמשש תוגיצנה ירבח ןיב טלובה ."תעד תולק" היניעב וארנש

 התיה י'הדסמ" .ץכ ןורהא היה "ץולחה"'ו "הדסמ" םע רשק לע

 םייוסמ םוכס םג הביצקה תוגיצנה .וטיגב העפשה תלעב
 םג העיפשה 'הדסמ'" :טילש .ל לש ותודע יפל .קשנ תגשהל
 דגנ הקבאנ 'הדסמ' ...ימואל דובכ ןעמל המחל ,תוגיצנה לע
 ףא "הדסמ" 3%"והער ידיזלע שיא לוצינ דגנ ,היצפורוק
 .יתרתחמ ןותע האיצוה

 תובושח תומישמ אלימו קשנ ןוקיתב קסעש רגסמ ,יול המלש

 התיה הנושארה תיתרתחמה האצוהה יכ דיעמ ,תרתחמה לש

 אטיל תודהי

 "הדסמ ליוו סאוו ןוא זיא סאוו" שידייב תרבוחב ''ארוק לוק"

 יארחא היה (איבל) ץיבוביל .י :+.(התרטמ המו "הדסמ" יהמ)
 ריעל אצי יוניבה תדעוול יארחא ותויהב -- היצמרופניאל

 קיסה םהמו םיינמרגו םייאטיל םינותע גישה ,תובורק םיתעל

 תידוהיה הדגירבה לש םוליצ אצמ ,רתיה ןיב .תיזחב בצמה לע

 ןותעב ספדוה תונשרפ ףוריצב הז םוליצ -- הילטיאב (ל'ייח)

 ויתובתכ רשא ,יעוצקמ יאנותע היה טילש יול ."הדסמ" לש
 קלח .תימוקמה תידוהיה תונותעב המחלמה ץורפ ינפל וספדוה

 קסע רשא ,ץיו לארשי לטנ ותכירעו ןותעה תאצוהב ליעפ

 הלחש העשב וליפא .בייוח הב ךרפה-תדובעל ףסונ וז הדובעב
 תוחפל עיפוה "הדסמ" ןותעה .ןותעב דובעל קספ אל הירטפידב

 ,אריפש .ש ,ןוסניול .ז םג וקסע רואל ותאצוהב .םימעפ שש

 .םירחאו לוידרווס .ח
 ר''ד י"ע רבוחש ,תיאטילב זורכ תאצוה לע רפסמ טילש .ל

 תועדומה-חול לע קבדוהו ,ץכ (הלומ) לאומשו רוטקפ ןושרג

 הגמיהמ תיאבצ היצמרופניא איבהל דעונ זורכה :*,ינוריעה
 -תהה ןויער תא םיאטילה ןיב ץיפהלו תידוהידאלה היסולכואל

 .םינמרגל תודגנ

 ומשו ר"תיב תעונת םעטמ ןותע וטיגב עיפוה "הדסמ" דבלמ
 .יקסנילבריו .י ידיב ךרענו בתכנ ולוככ ובור רשא ,"היחתה"

 ,ןולע םג "הדסמ" האיצוה קנרפ .א הרומה לש ותמזויב
 ."וגרהל םכשה -- ךגרהל אבה" :וטומב ,"םכשה" ארקנש

 .הנגה יגייגעל ולוכ שדקוה ןולעה

 ומשו ןותע ואיצוה (טייהיירפ) רורד-ח"'צנ לש תרתחמה-יאת

 ןולע האיצוה ףא ח"צנ תצובק :<.(תונוילג 8-כ) "םיקמעממ"
 ייזועידי" .קיפ קידט לש ותכירעב ,"ןועידי" ומשו יביטמרופניא

 שדקוה דחוימ קרפ .תואטיגב םידוהיה בצמ לע היצמרופניא רסמ
 .השראו וטיגל

 וקסע הצפהב םגו הכאלמב ,דיב ובתכנ תרתחמה ינותע לכ

 הכלמ ,ץיו הקבר ,ןודרוג תימלוש ,ץיבולורש הרובד : תוריעצה
 .תורחאו רש

 ןוגראה" תחילש ,'ץיבומדא הגריא ילוואשל העיגה 1942 ילויב

 תומוא תודיסחמ תחא ,הנריא .השראו וטיגב "םחולה ידוהיה
 קידט ידי-לע וטיגל הסנכוה ,"ריעצה רמושה" תדידיו םלועה
 .תודחא תושיגפ חתא ומייק "רורד"ו ח''צנ תורתחמ ירבח .קיפ

 וקארט רוזיאב וטיגה לש הדבעמה ףתרמב ובשי םלש הליל
 ,השראו תואטיגב השענה לע תטרופמ היצמרופניא היפמ ועמשו
 לש תוננוכה לע הדמע דוחיב .הנבוקו הנליו ,קוטסילאיב

 .תואטיגה לע הנגהו הלבח-ישעמ ,דרמל תוידוהיה תורתחמה

 ינפמ םתוא הריהזה ,וטיגב תוגיצגה ירבח םע םג השגפנ הנריא
 .םתדמשה לעו ןילופ ידוהי לרוג לע םהל הרסמו תוילשא

 וגל עדונ הנושארל הנממ" :יקסני'צשל .י לש ותודע יפל

 םיעצבמ רשא ,םידוהיה תדמשה לש ךכ-לכ םיבחרה הידממ לע
 ,דבלב תועומש ונילא ועיגה זא דע יכ .ןילופ חטשב םינמרגה

 ןימאהל וצר אל וטיגב םידוהיה ...ללכ ךרדבו .תורתוס תועומש
 יתשב התוא םיחוד ויהו העומש םושב ,הער הרושב םושב
 1ז ,י'מיידךי

 החילשה םע ושגפנ אל ר''תיבו "הדסמ" לש תרתחמה ישאר
 ואבוה אל הרסמש עדימהו האוב רבדש רחאמ ,השראוומ

 לש התיבב הררוגתה איה .וטיגב תורחאה תורתחמה תעידיל
 .ץנימ הביבח ,"ץולחה" תורבחמ תחא

 תולועפמ תויתרתחמה תוצובקח התע םג וענמנ ןכ-יפ-לע"ףא



 ילוואש וטיג

 -טסב םינמרגה תלפמ רחאל דוחיב ,הגרדהב םלוא .תויביטקא
 לש גרוהל ותאצוה רחאלו השראו וטיג דרמ רחאל ,דארגניל
 יטסיביטקא וק טוקנל "הדסמ" יגוחב ץחלה רבג ,יקציבוזמ
 .רתוי

 .תדרפנ הלועפ-תינכת תיתרתחמ תרגסמ לכ הדביע הז בלשב
 ףיקה רשא ,(תימצע הנגה) "ץוש טסבלעז" ןוגרא םק תאז םע
 לחוה .םיטסינומוקו ח"צנ ,ר"תיב ,'ץולחה" ,"הדסמ" תא
 .םינזיטרפ תוצובקו תיטייבוסה תרתחמה םע םירשק שופיחב

 ,םלק רוזיאב רקיעב ,ילוואש תוביבסב הלעפ וז הפוקתב
 ישנא .ןיזולח ,ידו .ש םיחאה לש םתגהנהב םידוהי תצובק
 -יחיב ורתתסה ,תוינומהה "תויצקא"ה ילוצינ הללכש ,הצובקה
 ודביע םה .םירפכב רקיעב ,םישנא 5--3 תונב תונטק תוד
 -יעפה םהו קשג היה םתושרב ."תודיינ תוצובק" לש הקיטקאט
 דצמ הרגסהו הדיגב-ישעמ לש םירקמב ,המקנג םשל קר והול
 אל הלא תודיחי .םיינויח םיכרצמ תגשה יכרצל וא ,םיאטילה
 לצונ אל וטיגה םע םקוהש רשקה .םינמרגב יולג קבאמל וסנכנ
 1% ןיזולח םיחאל ופרטצה וטיגהמ םידדוב קר -- ואולמב

 סנכוה דחא חדקא .קשנ תגשה התיה תרתחמה תויעבמ תתחא
 ידי-לע דחאו ,אריפש ,ש ידי-לע דחא ,יקסנילבריו ידי-לע
 םיחדקאה דחא רתסוה יקסנליש ,ד לש ותודע יפל .ץיבוביל .י
 ג,ןמדירפ ףסוי יר"תיבה ידידלע ינמרגה שוביכה ינפל וללה
 הצובקה" לצאו קיפ (קידט) דוד לצא ףסונ חדקא היה וטיגב
 קשנ היה "ץולחה" תצובק תושרב םג .ר"תיב לש "תיאקצולה
 -הדשב ?,ןשי יאטיל דומילדרפס תרזעב השענ וב ןומיאהו

 .הכרדהל שמיש רשא ,אריפש .ש לצא חדקא היה הנקו'ז הפועתה

 שמתשהל ועדי םידדוב .קשנב םיכירדמ םירסח ויה וטיגב
 ,גרבסולש .ש .יאטילה אבצב ותרישש םישנא םכותב -- קשנב
 21המחלמה ברע רוקיבל אב ,ץראב "הנגה'ה ירבח םע הנמנש
 םתעוגת תונחמב תויאבצ תועידי ושכר ר"תיב ירבחמ םידחא

 אצוה רשא ,יקציבוזמ .ב היה םיכירדמה דחא .המחלמה ינפל

 םינומיאה .וישגא תא ךירדה "הישימח' שאר לכ .הילתב גרוהל

 .וטיגה ינסחמב תולילב וכרענ םייאבצה

 ,תטלחומ התיה אל וטיגה לש ןטקה חטשב היצריפסנוקה

 .הדובעה-תונחמב היצריפסנוק לע רומשל היה רתוי השקו

 -תונחמב קשנב שומישב םירועיש ונתיג "טוקריסק"ה רחאל

 ירבחמ דחא ידיזלע םישנה תחא העצפנ לֶאגואדב .הדובעה

 ידוהי םע רשק םקוה קשנ תגשהל .קשנב רועיש תעב תרתחמה

 אוה .יניארקואה ןוילטבב ןמגרותמ שמיש רשא ,ראזאל ומשו

 הליג ראזאל .ואצומ לע ועדי תונוטלשהש ילב יודב םשב עיפוה

 םע ותוא ורשק ןהו דבע ןתאש תוידוהיה תורענל ודוס תא

 עלקמ גישהל ,םולשת תרומת ,בייחתה הז םדא .תרתחמה יליעפ

 רחאל ,הרהמ דע קתונ ותא רשקה םלוא .םירחא קשנ-ילכו לק

 22רסאנ אוהו ,אירול ומשו םדאמ קתפ ולצא אצמנש

 -ינסחממ ובנגנ רשא ,םינומירו םיבור םג ויה תרתחמה ידיב

 ינסחמל ואבוהש ,םינמרגה לש םיישיאה םהיצפחמ וא קשנה

 -תומוקמב ימצע רוציי לש תולחתה ףא ויה ?%.הפועתה-תודש

 -רמוח תא .תוצצפ ןיכהל ולחה תוימיכ תודבעמב .םינוש הדובע

 קשנה ינסחמב ודבעש תרתחמה ירבח גישהל ובייחתה ץפנה

 וניא םשמ עיגהש רמוחה יכ ,ררבתה םלוא .יאי'ציאקנילב

 לש ןנכותמ השעמ הז היהש וא ,הנבהדיא הלח יכ ןכתי .םיאתמ

 דוסב ףתוש רשא -- יקסנדג .א -- הנחמה לש ידוהיה ולהנמ

 .ץפנהד-רמוח לש ותרבעה
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 תמזויב .בוטולומ-יקובקב םג ללכ תרתחמה לש קשנה יאלמ
 -- רק קשנ לש הלודג תומכ הנכוה "הדסמ"ו ר"תיב תוצובק
 .וטיגה לש הכאלמה-יתבל יפוס דוביעל ורסמנ רשא ,תונויגפ

 רשאכ ,תרתחמה הטמ ןיבל םיר"תיבה ןיב ביר ץרפ הז ןינעב
 הדובע-ילכ ורתסוה לַאגואד הנחמב .תונויגפה יבהל ורצוק

 םימודרק ,םינושלק ןוגכ ,המיחל-ילככ שמשל ויה םייושעש

 .המודכו
 -הגחמ תצובק :קשנ היה םיבר ידיב יכ ,עובקל ןתינ תיללכ

 -קשנב וקיזחה םידחא ?+,"שיא 50 דייצל הלוכי התיה" לֶאגואד

 קשנ גישהלמ ועגמנש ויה אסיג ךדיאמ ."הרקמ לכל" ללש

 ןמ הז ןיא -- ותלעפהל תינכת רדעהבש ,ךכב תאז םקמנב
 >.הרורב אל הרטמ ןעמל ןכתסהל הנובתה

 -תונחמב ורזופ םידוהיה ."טוקריסק"ה לעפוה 1943 רבמטפסב

 ,ךכו ,םייתרתחמה םיאתה דוריפל םרגש רוזיפ ,םינוש הדובע

 ליחתהל "תימצעה הנגהה" הצלאנ ,התסירעב ןיידע איהשכ
 .היתוחוכ לש שדחמ ןוגראב

 םאתהב ולעפ םינושה הדובעה-תונחמב תרתחמה ישנא
 -הנחמב הננכות ךכ :תושדח תוינכת וניכהו םישדחה םיאנתל
 יאי'ציאקנילב .םינזיטרפה לא הנחמה ישנא לכ תחירב לָאגואד
 הדבועו קשנב ונמאתה ,תיעקרקד-תת הלעת תריפחב לחוה

 יפל ,דחא לכ לע לטוה .א.ב.א הנחמב ; תיללכ החירב תינכת

 ,.שארמ עובק דעיל שוחל ,םכסומ תוא

 .רזגה תצירפ םשל הנחמה לכב קשנ זכור ,וטיגה לוסיח ברע

 וכרענ םיגומיאה .קשנה לש רותסמה-תומוקמ לע ועדי םיבר

 השק ,דחי םישנאה ויח םהבש ,הדובע-תונחמב .יולגב טעמכ
 דחא הרקמ לע קר עודי םלוא ,דוסב קשגה ןינע לע רומשל היה

 .אלפה תיברמל .לֶאגואד-הנחמב -- הזכ ןסחמ לע הנשלה לש
 .קשנה תמרחהב םינמרגה וקפתסה

 -יעפב .יתרתחמ רעונ ןוגרא היה תונחמה תשמחמ דחא לכב

 .תוצובקל וא תוגלפמל הקולח התיה אל תונחמב תיתרתחמה תול

 .תיתצובק וא תינומה החירב ,הצירפ -- תורדגומ תוינכת ודבוע

 תלועפ םע דבב דב" :תבתוכ גייווצרבליז הנח תרתחמה תרבח

 ונשפיח ,הנחמה תביזע לש תטרופמ תינכת וגדביע םינומיאה

 תא אצנ הכרד ,הלעת רופחל ונוליחה ,ץוח ישנא םע םירשק

 ? הרופחה המדאהו שערה םע המ .םוקמה תא ונעבק ...הנחמה
 ..הפשאל לודג רוב רופחל ןוישר שקבל טלחוה בר לוקיש ירחא

 טאל דובעי אוהש החנה ךותמ םינקזה דחא לע הלטוה וז הדובע

 ליצהל התיה ונתמסיס ...ונלש תא תושעל לכונ םייתניבו טאל

 6,יללכה ןמ אצוי ילב ,ולוכ הנחמה תא
 תועידי לע וססבתהש ,םיחוויד ולבקתנ רבכ 1944 ינויב

 םירקמב .ברקה לוסיחה לע ,תימוקמה היסולכואהמ וא וידרהמ

 תונחמה לוסיח תארקל .םינמרג יפמ םירבדה ועדונ םימייוסמ

 םודאה-אבצל ףרטצהל התיה התרטמש ,תנגרואמ החירב הננכות
 .םינזיטרפל וא םדקתמה

 ןתינ אלשמ םלוא .החירבל לכה ןכוה רבכ לֶאגואד-הנחמב

 ןורחאה עגרב .החירבל רשוכה-תעש הצמחוהו לכה החדנ ,תואה
 .תינכתה תא םאת לכה אל יכ תעדל וחכונשכ ,םישנאה ועתרנ

 רתיה תא .וחרב תודחא תוחפשמו תרתחמה ירבחמ השימח קר

 .וטיגב יזכרמה הנחמל וכילוה
 םהיניבו ,הנגחמהמ יאשחב תודחא תוחפשמ וחרב יאי'ציאקנילב

 הרבגוה ףא םינורחאה םימיב .עגפנ הנחמה"חוכו ,תרתחמ ישנא

 .הנחמה לע הרימשה
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 תא םידדוב לש תוינטנופס תוחירב וררוע .א.ב.א הנחמב

 .ס.ס ידודג ידידלע הרימשה הרבגוהו םינמרגה לש םדשח
 150-כב םכתסמ תונחמה לכמ םיחרובה לש ללוכה םרפסמ

 ףרטצה םקלחו םודאה-אבצה לא עיגהל וחילצה הלא .שיא
 .ויתורושל

 תרתחמה ןויער יכ דיעמ ,טילש יול ,תרתחמה ישארמ דחא
 תוחישהו תופיסאה ,תונותעה ?ז.היסולכואה תעד לע לבקתנ אל

 אל םלוא ,הובג לארומ תרימשל ,הדימע ןוצר חתפל ונווכ

 וטיגב חררש תיביסאפ חור .המיחלהו ירמה חור תא ודדוע
 .הדובעה-תוגחמבו

 -גנתה תלועפל רשוכ-תעש תניחבב ויה וטיגב תוערואמ ינש

 .תונמדוהה הצמחוה םהינשב ךא ,תרתחמה לש תוד
 ,1943 ינויב ,גרוהלי האצוהה ןמזב .יקציבוזמ תיילת :דחאה

 ר"תיב ירבח תעצה .הלועפל היד הנכומ תרתחמה התיה אל
 םלוא ,תונוש תוביסמ הלבקתה אל הילתה"דומע תא רסנל

 וליאכש ,תועומשל ןימאהל וטנ םישנאהש התיה תירקיעה הביסה

 עגרב ןידה-רזג תא לטבל וחילצישו ,עצובת אל גרוהל-האצוהה
 : תויקוח םיכרדב יקציבוזמ תא ליצהל תונויסנ ושענ .ןורחאה

 .ותחפשמ"ינב דצמ תושקבו תומוצע ,תוגיצנה דצמ תונלדתש

 אל וטיגה ישגאלש רורב היה יקציבוזמ לש ורסאמ ירחא"
 אל תיביטקלוק תוירחא לש ןורקיעה ;תיללכ הנכס תפקשנ
 25ייםעפה לעפוה

 "היצקא'ה רקובב .םידליה לש "היצקא"ה :רחאה ערואמה
 הדובעל תאצל ושרוה אלו םירעשה דיל םירגובמה לכ וזכור
 ואצוי םלוכ יכו ףוסה הז יכ וחינה םיבר .םייתעשכ ךשמב
 וענכי אל יכ ,העד םיריעצהמ םיבר ועיבה הלא םיעגרב .גרוהל

 אטיל תודהלי

 :יקסני'צשל קחצי לש ותודע יפל .תונגוגתה ידכ ךות ותומיו
 ,זילע יד חור-בצמ ןימ ררתשה ,5.11.43-ב ,היצקאה תלחתהב"

 הז לבא -- הזכ עגרב זילע דיגהל רשפא םא -- רמוא יתייה

 לש ,םינש לש ןואכיד לש הריוואה ירחא ,הלקה ןימ הוויה

 ,ףוס-ףוס תומנ ובש עגרל ונאבש ונבשח זא .תידימת תוחיתמ
 םינכשה ,םיריעצה ונחנא ,ונטלחה .דחי ונלוכ זכורמב תומנ לבא
 הזיא םע דחא לכ .םירבג ומכ תומל ,הדובעל םירבחו םיבורקה
 םע ,ןיכס םע תוחפל לבא ,ונל היה אל זא קשנ ,דיב ילכ

 רשפאש המכו היהי אלש המ -- רוניצ תכיתח םע ,לקמ םע ,ןזרג
 תאצל םירגובמה ושרוה רבד לש ופוסב ךא ?"."קזנ םורגל היהי

 ויה אלש הלאכו םינקז ,םידלי קר וטיגב ורתונ רשאכו ,הדובעל
 ןוויכב" וטיגהמ םוליבוהו םינמרגה םתוא וספת ,הדובעל םילגוסמ
 םישנאל עדונ הדובעהמ םבוש רחאל קר .תוומה לא "עודי יתלב
 .חצרה לע

 יכ ,ןייצל יוארה ןמ ילוואש וטיגב תרתחמה קרפ םוכיסב
 ,קשנ תצק שכרנ ,תינכת ןיעמ הדבוע :קבאיהל הפיאש התיה
 תוצצפהב םודאה אבצה ליחתה 1944 ינוי ףוסמ לחה ,םלוא

 ,םיבזכואמו םיצוצר םישנאה ורזח הדובעה-תונחממ .וטיגה לע
 קר יכ החנההו וחילצה אל םהב הדירמה תונויסנש רחאל

 וסינש םינושארהש ןויכ ,התארג אל הלצהה הגומט החירבב
 אלל תדוכלמל היה וטיגה .םיאטילה ידי-לע וגרהנ חורבל
 ילוואש וטיג ידוהי תא חלשל םינמרגה וחילצה ךכו .אצומ

 אבצהש ינפל דבלב םימי עובש הינמרגב זוכירה-תונחמל
 םידוהי םילייח .(1944 ילויב 26) ריעה תא ררחש םודאה
 םידוהי 100-כ רורחשה םויב ואצמ תיאטילה היזיווידהמ
 99,דבלב

 תורעה

 ,סקנפ ,םינזיטרפל ףרטצהל םידוהיה תצובק לש הבוריס לע 4

 .םירחאו ץיבורדנס .י ,אריפש ,ש לש תויודעו ,381 'מע

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,גרבנלק קחצי לש ותודע 2
 .(103)12 'סמ ,וננמז

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,ץיבורדנס .י לש ותודע 3
 .(72)12 'סמ

 .132 'מע ,די-בתכ ,ימלשורי 4

 .14 'מע ,1955 ,א"ת ,"ירבעה אלכב" ,יקסנליש ,ד 5

 ,פ"עב דועיתל רודמ ,יתצובק ןויארב אריפש .ש לש ותודע 6

 .12/103 'סמ ,ונגמז תודהיל ןוכמ

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,ילארשי דוד ר"ד לש ותודע 7
 .(80)12 'סמ וננמז

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,רוטקפ ןושרג ר"ד לש ותודע 8
 .(86)12 'סמ ,וננמז

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,יקסנליש .ד לש ותודע 9
 .(58)12 'סמ

 ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,(ץיבוביל) איבל ףסוי לש ותודע .0
 .(10)99 'סמ ,וננמז תודהיל

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,קיפ דט לש ותודע 1
 .(95)12 'סמ

 םיליעפה ןויצב קיידמ אוה ןיא םלוא ,133 'מע ,דידבתכ ,ימלשורי 2
 .תרתחמה יניינעב ויד ףתוש אלש ןוויכמ ,םיגיהנמהו

 ,(2)8 'סמ ,ןכנימ ,"טלעוו רעזנוא" ,"ךוב הדסמ סאד" ,טילש יול 3
 .4 'מע ,8

 ,20.7.1946 ,"געוו רעזנוא" ,"אטעג רעלוואש ןיא הדסמ" ,יול .ש .4
 .10 'מע

 ,223--222 'מע ,טילש .5

 ,155 ,109 'מע ,תורעה ,טרוטקוד ,ןיול .ד 6

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,יקסני'צשל .י לש ותודע .וז

 .(112)12 'סמ ,וננמז

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,ןיזולח לש ותודע 8

 .(92)12 'סמ

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,יקסנליש .ד לש ותודע .9ּ

 .(58)12 'סמ

 ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,ינבואר בקעיו הבויל לש םתודע .0

 .(113)12 'סמ ,וננמז תודהיל

 .16.1.1948 ,2 'סמ ,"טלעוו רעזנוא" ,טילש .ל .1
 .ורתאל וחילצה אל לבא ,אירול תא תונתחדקב ושפיח םינמרגה .2
 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,ץיבורדנס ,י לש ותודע .3

 .(72)12 'סמ

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,יקסנליש .ד לש ותודע .4
 .(58)12 'סמ

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,אריפש .ש לש ותודע .5
 .(73)12 'סמ

 ,1947 ,"רורד רפס" ,"םידודנבו תונחמב" ,גייווצרבליז הנח .6
 .394 'מע

 ,וננמז תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,טילש .ל לש ותודע .]
 .(9)99 'סמ

 'סמ ,"גנאג ןיא" ,"יקצעיוואזאמ לאלצב" ,ץיבורוטקריד ר"ד .8
6>-7, 1947. 

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,יקסני'צשל .י לש ותודע .9
 .(112)12 'סמ ,וננמז

 ואצמנ ,ץיובקרוקס .ג ,תיאטילה היזיבידב לייח לש ויתונורכז יפל
 ילייח ושגפנ םתא ,םידוהי 1007-כ ילוואש לש הרורחש םויב
 השארבש 51-ה הימראה לש רבעשל לייח ,ךיירבלוג ,א .היזיבידה
 ורמאמ יפל -- ילוואש רורחשב ףתתשה ,רזיירק לרנג דמע
 .20.10.70 ,י'תיטייבוסה אטיל" ןומויב ךיירבלוג .א לש (תיסורב)

₪ 



 25 ילוואש וטיג

 םינמרג

 סנה לש ומשב הבר הדימב הרושק ילוואש וטיג לש האושה

 (זוחמה גיצנ) "ראסימוקסטיבג"ה דיקפת תא אלימש ,הקווג

 תריש הקווג .(1944 ילוי -- 1941 ילוי) םינש שולש ךשמב

 תיצאנה הגלפמב רבח היה .1927 תנשמ ינמרגה עבקה אבצב

 :.גאטסכיירב רבח היה 1945--1933 םינשה ןיב .1928 תנשמ
 .יחרזאה ינמרגה ןוטלשה םוחתב לוכי-לכ הקווג היה ילוואשב

 רבמטפס) .ס.סה ידיל ותרבעהו וטיגה דמעמב יונישה רחאל

 שגנתהש הרק יכ ףא ,וטיגה יניינעב הקווג ברעתה אל (3

 לוסיח היה ,רטסרפ לש ותדוקפ יפל .רטסרפ שדחה וטיגה טילשב

 ךילהתה לבא ,םידחא םימי ךות םייתסהל ךירצ זאקוואק עבור

 6-3 םימיב התשענ הרבעהה תליחת" :הכורא הפוקת ךשמנ

 3-ב המייתסנ איהו ,(ד"שת םירופיכה םוי ינפל) רבוטקואב

 תבחרהל םיתב רפסמ תונפל וכרצוהש םיאטילהש םושמ ,ראוניב

 ?,"םדיצל דמע הקווגו ,תאז תושעל ובריס וקארטבש ןיטקרסקה

 לצא וידי-ומב םישופיח ךורעל לחב אל המרה ותנוהכ תורמל

 ףתתשה אוה ."םירוסא" םיכרצמ םלצא תולגל ידכ ,םידוהי

 .ותולתל טילחהש אוהו יקציבוזמ תסיפתב
 םיינויח עוצקמ-ילעב םידוהי לש םלוסיח יכ ,סרג הקווג

 תישארב בתכש םיבתכמ העברא םייוצמ .קשמה לע הערל עיפשי

 ,3.9.41-מ םיבתכמב ,וילע םינוממה לא (1941 רבמטפס) ונוטלש

 10.941-בו ,הגירב הזול "ראסימוקסכייר"ל ,11.9.41דו 1

 תוחכונב ךרוצה לע בתכ *,הנבוקב ןלטנר ""ראסימוק-לארנג'יל

 -סטייברא") הדובע-חוככ ילוואשב הדובעל םירשכ םידוהי

 וצ לע ךמתסה אוה .תורוע דוביעב דוחיבו תשורחב ("טפארק
 המישמ הווהמ םידוהימ דנאלטסוא רוהיט"ש "ראסימוקסכייר"'ה

 הלכלכה יכרצל םאתהב תויהל ךירצ העוציב םלוא ,התוחדל ןיאש

 +/"תיאבצה
 תא טלחומ חרואב יתיחד" :הקווג בתכ 3.9.41-מ ובתכמב

 ךירצש ,"ראסימוקסכייר"'ה לש הדוקפ לע יתכמתסהו לוסיחה

 תובקעבש יתנייצ תעב הב .םידוהי לוסיחמ ענמיהל ךרוצה יפל

 לכ לש םתלועפ טאּות ,ילוואשב םידוהי םירבג לש םלוסיח

 יתרסא .םידוהי םה עוצקמה-ילעב לכו ליאוה ,םילודגה םילעפמה

 ויתודוקפ עוציב תא ןמאה .ס.ס לש ררהיפמרוטשדרבואה לע

 ךסכתסה ךכב *."ררהיפ-ןטרדנאטשל ךכ לע עידוהל יתשקיבו

 .יחרזאה ןוטלשה לש ותוכמס םוחתל רשאב .ס.ס תוחוכ םע הקווג

 תמרחה ןינעב רגי ודקפמו .ס.סה םע תועד-יקוליח םג ול ויה

 .(58.9.41-מ "ראסימוקסכייר"ל הקווג לש ובתכמ) ידוהיה שוכרה

 םינקז ,םיכנ :הדובעל םירשכ-יתלבה לוסיחל השעש אוה םלוא

 יווצ יפל ועצוב ילוואשב רבמטפס לש "תויצקא"ה לכ ,םידליו

 ,'זבינופב וחוקיפ תחת ויהש היתורייעו אטיל ירע לכב םג .הקווג

 אוה .םידוהי לוסיחל "תויצקא" וכרענ ,דועו ןאיבראד ,קיי'זאמ

 תואמ ייוגיע לעו םיחדינ םירפכב ודבעש םידוהי חצר לע דקפש

 .ילוואש וטיגב אלכב ותמש םידוהי
 ןיעמל בשחנש ,ןמדירפ ומשו רוטקובורפ תועצמאב לעפ הקווג

 יוצרד-יתלב דע ותויהב לסיח ותוא םג םלוא ,רצח-ידוהי

 ז.וישעמל
 .(21.1.48--24.6.45) םינש שולשכל הקווג אלכנ המחלמה ירחא

 תוינומה "תויצקא"ב הקווג םשאוה (1970 ראוני) קבילב טפשמב
 בוב םע םשאוה ןכ .1941 רבוטקוא-רבמטפסב םידוהי 700 דגנ

 ישדוח 6-ו םינש 4-ל ןודנ הקווג י.יקציבוזמ לש גרוהל-האצוהב

 .תיברעמה הינמרגב חוטיב-תרבח לעב אוה םויכ ?".רסאמ

 -תקלחמ : תונוש תוקלחמל קלוחמ היה "טאיראסימוקסטיבג''ה

 .תורישי וטיגל הרושק התיה -- "טמאסטייברא" -- הדובעה

 ףא עציב הגנירטש הדובעה-תקלחמ להנמו הקווג לש ורזוע

 םידוהי תוומל ורונ ותדוקפ יפל .וטיגה ידוהיב םיעשפ אוה

 ,קושיליוודאר ריעל הגנירטש רבעוה ךכ-רחא .םירפכב ודבעש

 ,לממב דלונ הגנירטש .םידוהי דגנ עשפ-ישעמב ךישמח הב

 .שידיא עדי ףא אוה .תוחרבהב קסע המחלמה ינפלו

 היה רשא ,רטניג ר"ד "טמאסטייברא"ה שארב דמע וירחא

 םירושיאה ויה ותושרב .ילוואשב תיצאנה הגלפמה שאר םג

 היה רטניג .וטיגה תלכלכ לע חקיפ אוהו וטיגה ןמ האיציל

 רתוי ומע רבדיהל היה רשפא ןכל .םידוהיה תדובעב ןיינועמ

 תושקב תא הקווג לא ריבעהל םיכסה אוה .םירחאה םע רשאמ

 השירדה תא ףילחהל השקבה הרבעוה ותועצמאב .וטיגה תוגיצנ
 תאו וטיגב תעמשמה תא ךירעה רטניג .רפוכב הבורע-ינב 50דל
 ."טמאסטייברא"ה לש הניקת הדובעל ומרתש ,תוגיצנה תדובע

 ןינעב םינפ דימעה אוה .םינמרגה ןיב ליכשמה היה רטניג

 םידליה יכ ,תוגיצנה תא ועיגרהב םינקזהו םידליה דגנ "היצקא"ה

 לצא םיגיצנה ויה םויה .8.11.43" .הינמרגב םידלי-יתבל ועסוי

 ןיא ןיידע "היצקא"ש םימתח רבסהב עיגרה אוה ...רטניג ר"דה

 םימע לע םג הלח הרבעהה .םיריבעמ קר -- הדמשה השוריפ

 וטיג לע םג לוחתש תורשפא הנשיו ,םיאטיל לע ףא ,םירחא

 0 '...ילוואש

 היה ודיקפתמש ,ןפאפ םיריחמה לע חוקיפה דרשמ שאר

 םיספתנה תא .תודחוימ תורצ וטיגל םרג אל ,תורספסב םחליהל

 םג .תוגיצנה לופיטל אלא ,הרטשמל ריבעה אל "תורספס"ב

 אל רזייק .כו טרנייר .א תורועו םיילענל ר"חהיב ילהנמ םע

 ורזע תונוש תוביסמש םינמרג םג ויה .תופירח תויושגנתה ויה
 ןתחירבב תוריעצ יתשל טרוק ומשו ינמרג רזע ךכ .םידוהיל

 הבוטל .הקוחר הנחתל דע תבכרב ןתוא הווילו הפועתה-הדשמ
 םינסחמב ודבעש םידוהיל הליג רשא ,רטפ ,היבטלמ ינמרג רכזומ

 גג.םינמרגה תוינכת תא יאי'ציאקנילב
 ,"רטיילספאשטריוו"ה םע םג רושק וטיגה היה הדובע תויעבב

 אל רווירש תא .ועוצקמב סדנהמ ,רווירש יזוחמה קשמה להנמ

 .תונתמבו דחושב עיבשהל היה ןתינ

 אוה .השטיודסקלופ היה ,טדנאווש ,תורידה שוכר לע הנוממה

 .ינומה גרהבו הילתב וטיגה יבשות לע תועיבקב םייא

 -אסימוקסטיבג"ב יטילופה הטמה ישנא וויה תישממ הנכס

 ,רפוש "םירטייל-שיטילופ"הו "םירטיילסבאטש"ה -- "טאיר

 םלוא ,ילוואשב ךשוממ ןמז ההש אל ןושארה .בּוב-ו טרבד

 -- ינשה .תונושארה תוינומהה "תויצקא"ה ועצוב ונמזב

 .םש םידוהיה יוכידב בר וקלחו הנבוקמ ילוואשל עיגה -- טרבד

 טרבד םג .םייטרפה ויכרצל םג ילוואש ידוהי תא לצינ אוה
 -מרוטשה 1942 ביבאב הנּומ ומוקמב .ילוואשב בר ןמז ההש אל

 תרוש ירחא ילוואשל עיגהש ,חצורו טסידאס ,בוב דלווא רריפ

 היה אוה י:.היבטלבש ןטיזורבו ,קסנימב עציבש "תויצקא"
 ויתונברק תא רסמ םעפ אל .וטיגב הרידה-רכש םולשתל יארחא

 לש גרוהל-האצוהב םימשאה דחא אוה .ןוחטבה-תרטשמל
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 ערפוי אל ןידה-רזג עוציבש גאד ףא .ותיילתב חכנו יקציבוזמ
 םג תולתל הצר הליחת .יקציבוזמ לש ודליו ותשא יכב ידי-לע
 היה .ןידה-רזג עוציב תעשב םרגסל הוויצ ןכ-ירחא ךא ,םתוא
 .וטיגב תודילה רוסיא רבדב וצה עוציבל יארחא

 ןידל הקווג "ראסימוקסטיבג"ה םע בוב דמעוה 1969 תנשב
 וקיתו טפשמב הכּוז אוה .יקציבוזמ לש גרוהל ותאצוה תמשאב

 :3,רגסנ
 ויה םייוצמ ,תיחרזאה תינמרגה היצארטסינימדאה לע ףסונ

 -ףתרמו רהוסה-תיב היה םחוקיפבש .ד.ס ישנא םג ילוואשב
 ,רצייווש ,קלשטוג : םעפ ידמ ופלחתה .ד.סה ישאר .ובש םייוניעה
 הפוקת ודיקפתב שמיש ןורחאה .ינרא'צ ר"ד ןכמ-רחאלו
 םיחצור ,רלקו פיה ,רדיינש ויה .ד.סה ישנא ןיב .תכשוממ
 .םידוהיה בלב דער המרג דבלב םתעפוהש

 ידיל רבעוהשמ 3+,וטיגה דמעמ הנּוש 21.6.43 םוימ הדוקפב

 ,רטסרפ ילוואשל עיגה ןמז ותואב .זוכיר-הנחמל ךפהנו .ס.סה
 רטסרפ .םיגמורו םיניארקוא ,םינוטסא -- םירזוע תויפונכ ומעו
 .וטיגה ישנא תונריע תא םידרהל חילצהו הימר לש ךרד טקנ
 ויתונווכ תא ריתסהל הצר .ופוצרפ תא תווסהל בטיה עדי אוה"
 ישנאל :* "...ויתונברק לש תונריעה תא םידרהל ידכ ויסיסכטו

 ר"ד) ינלוח היה .םויא הכ וניא אוה יכ היה המדנ וטיגה
 בל-בוט לש תימדת ומצעל רצי .(לוכיע תלחממ והאפר ץיבוחספ

 תמכחמ לעפתה ,הקיתמ-ירבד םידליל קליח --  "םידליה דידי"ו
 ןוזמה תובצקה תא לטיב אוה אקווד ךא .ץנול ר"ד לש ותב

 .תוומל םחלישו וטיגה ידלי 700-ל
 אלש ןמזב םידוהיב ותוכהב העתפהה תוינידמב רחב רטסרפ

 תא ילוואש וטיג ידוהי ושגפ וטיגה לוסיח רחאל .ךכל ופיצ
 -עתה ישעמב ךישמה םש .ואכאד זוכירה-הנחמב תינש רטסרפ

 .יולגב םעפה ךא ,תולל
 לכ תא הפיקהו דאמ הפנע התיה תינמרגה היצארטסינימדאה

 ,ףלש הנחמה-דקפמכ םיסופיט ויה םינמרגה ןיב .םייחה ימוחת
 תודוקפה לכ תא עציבש ,רטסרפ לש רתויב בורקה ורזוע
 "היצקא"ה רבדב הדוקפה תא איצוה רשא אוה .הבורמ תוצירחב

 .ןאימקואב םידליה לש
 ןמ םג אלא ,הובגה דוקיפה ןמ קר אל םידוהיה ולבס וטיגב

 וטיגל סנכיהל היה יאשר םינמרגה ןמ דחא לכ .יוצמה ינמרגה
 (''טסיצילופצוש") לארוט סנכנ ךכ .ונוצרכ םידוהיב גוהנלו

 .הסכמ םע סיכ-ינועש אקוודו בהז-ינועש רחא שפיחו םיתבל
 1.הרטשמל םידוהיה תא חלש ,אצמ אלשכ

 -הנחמב תוצירעהו תוירזכאה למס היה לדואג ''לבפדלפרבוא"

 אט*ל תודהל

 ללעתה אוה .ודיב חדקא םע סוס לע בוכר דימת עיפוהו ןאימקוא

 תַא :לואשלו ןהלש הזחל חדקא ברקל גהנ ;םישנב רקיעב

 השיש חצרו "היצקא" לע דקפ אוה ןאימקוא-הנחמב :* ? תדחופ

 דביא םש ,הינוטסאל חלשנ אוה .לכה יניעל הנקז השאו םידלי

 .תעדל ומצע תא
 אטחש ,'ב ידוהיה רעגה .6.8.43" :הרגשל ויה תויוללעתהה

 רבכ ץלאנשו ,לטב ומוקמב דמע אלא ,דבע אלש ךכב לומתא

 ספתנ בוש ,םדי לע הכוהו םיינפוא-יבכור ינש ןיב ץורל לומתא
 לע רשק חקפמה .הדובעה-חקפמ ידי-לע הפועתה-הדשב םויה
 לוגרפב וצירהו ,םירמסמ ג"ק 4 ובו זגרא םע רושמ וראווצ
 15/'שונא הלוחו םיגוא-רסח ,הכומ ,ישוקב רזח רענה .מ''ק 2

 -ישב לדנירב דקפמה ללעתה יאי'צנוואפב .ס.ס-ה תזוחאב

 3ןבלכ תא םהב הסישו םידוהיה םידבועב תויתט
 .דוחישל ונתיג ילוואשב תינמרגה היצארטסינימדאה ישנא

 אוצמל החילצה וטיגה תוגיצנ .דחוש לבקל וטנ םינמרגה לכ
 -ירצומ ,ךרע-תורקי תונתמ תועצמאב םהיתושלוח קופיסל םיכרד
 םיפירח תואקשמב ףא היה יד םיתיעל .הוורפ-יליעמו םירקי רוע
 ,םיטילשה לש םהיתושלוח תא הדמל תוגיצנה .םיאתמה עגרב

 תא קפסל םיחמומהו הכאלמה-ילעב ולדתשה היתוארוה יפ לעו
 םירלדנסהו םיטייחה ברקב רתויב םיבוטה םיננכתמה .םהיתונוצר
 .תודחוימה םהיתונמזה תא ואלימ

 -- םיינמרגה תונוטלשה ופיצ תוינמרגה תודועתה יפ לע
 ,הנושארה םעפב : היסולכואה דצמ תודגנתהל -- םיימעפ תוחפל
 העברא תוומל ונודנ וילעש הלבח-הרקמ היה ,1941 רבמטפסב

 סאגאנאו סאפטס ,םיאטיל םיעור םירענ ינשב רבודמ .םיאטיל
 דחי ,ומשאוה ךכ לעו ןופלטדלבכ וכתחש ,סוי'ציווסימ סליוופו

 הז הרקמ רחאל ?".הלבחב ,סוי'ציווסימ לש ויחאו ויבא םע
 10.941-ב בתכ הקווג .םידוהיה דגנ םג "היצקא" הכרענ
 םידוהי 65000-כ ןיידע םייח ןאכ" : הנבוקב "ראסימוק-לארנגי"ל
 הלבח תובקעב וכרענש ,שוריגו תויצקא ירחא .תואטיג ינשב
 תבשחנ הנגיא היצקאה .5000 דע םרפסמ ןטקוה ,רשק-תודוקנב
 הקווג ?:."הלבח הרקמ עריא בוש ןורחאה ןמזבש ןוויכ ,הרומג
 .תטלחומ העינכב חוטב היה אל

 -ריסק"ה ןמזב חולישל תודגנתהמ םינמרגה וששח הינש םעפ
 .אבצהו הרטשמה תוחוכ תא וריבגה םהו '"טוק

 .הוולש היצניבורפכ ילוואש תא םינמרגה ואר ללכ ךרדב םלוא
 היסולכואה וא םידוהיה דצמ תודגנתה לש םירקמ הב ויה אל
 יזכרמה ינמרגה ןוטלשה ישנא וטיגב ורקיב רשאכ .תימוקמה
 ...םייקה "רדס'ה ןמ הבוטל ומשרתה םה ,הגירמו הנבוקמ

 תורעה

 : המשאה בתכ יפל הקווג .ה לע םינותנ ,1

 181056866 26.10.1965 -- 2251866 -- 611% ב

 66 678160 וגתמ ₪882 ₪08%61156במ 11. (160060686 ומה
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 .32 'מע ,סקנפ ,ימלשורי .2
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 .46 'מע ,דיזבתכ ,ימלשורי .6

 .(ימלשוריל יטרפ בתכמ) ץיבורוטקריד ר"ד לש ויתונורכזמ .7

 .263 'מע ,סקנפ .8

 אס. 26 ,"הימָארוו היובונ" םג האר ; א-4/19/8 : "טוק .1605/1487 ,"םשו די" ,גנאוושלא לש ותודע .ּפ
 אטיל" ןומויב (תיסורב) רמאמ ,"המקנ אל תאז" ,סאסירב .מ .0 3

 ל 0 ,"םשו די" ,"אטעג רעלוואש ןיא עיצקא רעדניק יד" ,ןוזנייש .ד 5
 .3662/25 הדועת ,"םשו די" .1 .,6

 םיאטיל

 רתיה .ידוהי םדב תולאוגמ םהידיש םיאטילה רופסמ םיבר

 ועייס דבלב םידדוב .םידוהיה תאוש חכונל םייביסאפ ויה
 .םידוהיל

 םיאטילה ןמ םיבר .םידוהי ויה ילוואש תייסולכוא ללכמ עברכ

 םינושארה םימיב רבכ .םינמרגה לש םינמאנ תירב-ילעבל ויה
 .םהמ רטפיהלו םידוהיה ןובשח לע רשעתהל וצר ,המחלמל

 -ילה ןוגראה .םידוהיב תונושארה תוערפה תא ועציבו ומזי םה
 ,סאקסואנאוויאו השקולוק תושארב ,"תימצע הנגה דודג" יאט

 -יטרפ" וארקנ םה .םידוהי לש גרוהל-תואצוהה לכב ףתתשה

 ולצינש ,היסולכואה לש תובחר תובכש ידי-לע וכמתנו "םינז

 ,שוביכל ינשה םויב .תיטרפה םתלעותל םידוהיה תקוצמ תא

 ולחה ,הנבוקב השדחה תיאטילה הלשממה לע הזרכהה ירחא

 םיריסא ףלאכ .םידוהיה תייעב לש "יפוסה ןורתפ"ב ילוואשב

 .םינושארה תונברקה ויה םידוהי

 -ילה היצנגילטניאה תא ונייפיאש םזילאיצוסהו םזילרבילה
 .םינמרגה אוב םע ויה אלכ ומלענ המחלמה ינפל ילוואשב תיאט

 ,סוי'ציוואיקניל תא היריע-שארל םינמרגה ונימ 10.7.41-ב

 םישנא ורזע ודיל .הנוטמס לש ונוטלש ןמזב הז דיקפתב ןהיכש

 יארחא היהש ,ךוניחה תקלחמב רבעשל דבוע ,סיקסרבוילכ

 ונתיג ותטלחה יפלו וטיגל םידוהיה תרבעהב ונדש תודעוול

 ונממש ,תסנכה-תיבל חולישל ימו וטיגל הסינכל ימ םירושיאה
 .תוומה-תורוב לא םידוהיה תא וכילוה

 ילויב 237מ סוי'ציוואיקניל היריעה-שאר לש ותדוקפ יפל
 ועבקנ ,בוהצה יאלטה תאישנ תבוח םידוהיה לע הלטוה 1

 ןכ .םהל םידעוימה תומוקמל םידוהיה תרבעהו ,רצוע תועש

 שמתשהל םידוהי לע רוסיאבו שוכר-תולבגהב הדוקפב רבוד

 :.םידוהידאל לש םתורישב

 לש יתימאה םעבט יוליגמ ומהדנ םידוהיהש ןייצל יוארה ןמ

 תא לאש ץיבוביל .מ תוגיצנה ר"וי .רבעשל םיאטילה םהירכמ

 .םיעודי םינמרגה םע וניסחי ,אחינ ...16.2.42" : סוי'ציוואיקניל

 םכל המ ,דחי םינש תואמ ונייח םכתיא ,םיאטילה ,םתא לבא

 ? + ונילע
 וחלשו רגא'ז ריעל ילוואש ידוהי תרבעה לע ודמע םיאטילה

 .וז הרבעהל םינמרגה ןמ רושא לבקל ידכ הנבוקל תחלשמ

 םיאטילה ידיזלע חלשנש ,בתכמ רמשנ "ילוואש סקנפ'ב

 תובוחרב םידוהי וכלהתי דוע לכ קותשנ אל ונא" :הנבוקל

 תרבעהו ריעה ןמ םידוהיה שוריג : הרורב התיה םתינכת ."ונריע
 תולעבה תא םג םמצעל ולטנ םיאטילה .םהידיל ידוהיה שוכרה

 הז רבד ."ךייר"ל ךייש היה קוחה יפלש ,ידוהיה שוכרה לע

 ,ושנענו ורסאנ םיאטיל המכו םיאטילל םינמרגה ןיב ךוסכס ררג

 תרזחהל ודגנתה םיאטילהש הרק .השקולוקו הל'זופ םהיניב

 אלל םלוא .לקנרפ לש תורועל ר"חיבב םהידיקפתל םידוהיה
 תלעפהב ןויסנ ירסח ויה םיאטילה ןכש ,ר"חהיב קתּוש םידוהיה
 .ענכיהל וצלאנ םהו ,לעפמה

 המקנכ קר ילוואשב םיאטילה תוגהנתה תא ריבסהל ןיא

 םיטסינומוק ,םנמא .םיטייבוסה םע הלועפ"ףותיש לע םידוהיב

 תילכלכ תוליעפב יטייבוסה ןוטלשה ןמזב וקסע םיבר םידוהי
 אלא ,םיאטיל קר אל ולבס םהמ ךא ,.ד.וו.ק.נה תודסומב ודבעו

 םוחתב .םינויצ ןכו תידוהיה הליהקה יליעפו םידימא םידוהי םג

 ,לשמל) םיאטילה ןמ רתוי םידוהיה ולבס ףא חורהו תוברתה

 לע וכמס םידוהיה יכ ,רורב .(ירבעה ןוכיתה רפסה-תיב תריגס
 ,המחלמ לש הרקמב םזיצאגה ינפמ ןגמ לעכ יטייבוסה ןוטלשה

 רורחשל וכיחו יטייבוסה ןוטלשה תא ואנש םיאטילה בור וליאו
 םסרופש הלומעת ןולע אבומ "ילוואש סקנפ"ב .םינמרגה ידימ

 והזו ריעב היולתה הזרכ ונידיל העיגה" :18.8.43-ב ריעב

 הדלפה ירופיצ וממורתה רקובב 1941 ינויב 22 םויב... :הנכות
 דעצו תונושארה םיחתותה-תוירי ודהדה ,םיקנטה וזז ,תונושארה
 יכ ,הדות ול םיבייח ונא .ץימאה תוריחה אשונ ינמרגה לייחה
 3:,"םישק םייוניעב התיממ ונמע תא ליצה וייחבו ומדב

 ךכ-רחא) "הניבט" ןותעה ביבס וצבקתה םיאטילה םיערופה
 ,וכרוע. ינמרגה "רמריטש"ה תא ונכתב הקיחש ,("הקשיבט"

 +."םדל האמצ המדאה" טפשמה תא המסיסל רחב ,ה'זואפ הרומה

 םדיב ועייס םיבר םלוא ,םיבר ויה אל םימורגופב םיליעפה

 .םידוהיה םהירכמו םהינכש לרוגל םישידא וראשנ רתיהו

 .תיצאנה היגולואידיאה ישנא אקווד ויה אל םיאטילה םיערופה

 םדל ןואמצ ,טולשל ןוצר ,תותיחנ ישגר ,תינוציק תונמואל
 ןייפיא רבדה .םידוהי תאנשל דחי םלצא ורבח םיירמוח םיעינמו
 הדובע-תומוקמב .היסולכואה ןמ קלח םגו תויפונכה יגיהנמ תא

 םיאטילה ודגנתה ,םיאטיל דצל םידוהי ודבע םהב ,םיבר
 ואצי רשאכ .םידבועה ןיב תרצותה תויראש לש הווש הקולחל

 אצויכו המדא-חופת ,םחל-תסורפ רחא שופיחב םירפכל םידוהי

 ולע םיבר םירקמב .םיבלכה תא םהב וסישש םיאטיל ויה ,הזב

 םיאטילה .םידוהיל לכנתהל םנוצרב םינמרגה לע ףא םיאטילה

 .םינמרגה תא וזריז טושפ
 ידיב ילוואשב ןוטלשה זכרתה 1941 טסוגוא דע ,השעמל

 םיישפוח ויה סיטייברוא זוחמה-שארו סוי'ציוואיקניל .םיאטיל
 .המחלמה ףוס דע הז בצמ ךשמנ תויצניבורפב .םהיתולועפב

 םהמ םג ךא ,ינמרג ןוטלשל ללכ "וכז" אלש םירפכו תורייע ויה
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 סיטייברוא .אובחמ םהל קינעהל ובריס םש םגו םידוהיה ושרוג
 ךותל ,םירפכב ודבעש ,ילוואש ידוהי לכ תרזחהל וצ איצוה

 -דארב ורונ אלא ,ילוואשל ורזחוה אל םידוהיה םלוא .וטיגה
 ח"ודב .דועו יאיבוב ,יאנו'צאטס ,םוגיל ,יקשירט ,קושיליוו

 ילוואש רוזיאב למיי'ז הרייעהמ חלשנש ,25.8.41-מ ימשר יאטיל

 הטופיש םוחתב יכ םיחוודמ וננה" :רמאנ ,יאטילה זוחמה-שארל

 םודאה-אבצה םע וטלמנ םהמ 44 ,םידוהי 205 ויה למיי'ז לש

 תומוקמב יכ הארנ *."םידוהי 160 תויריב ולסוח ז"חל 8-ב .גוסנה
 םמצעב םיאטילה ועציב ,₪א--3 לש םידודגה ועיגה אל םהילאש

 .הדמשהה תא

 ןיחבהל ולכי לקנב אלו םוקמה תפש תא ועדי אל םינמרגה

 הכאלמה תא ושע םיאטילה ךא .ינוציחה הארמה יפל ידוהיב
 .םהידיז-ישעמ ויה םיאבחתמ םידוהי לע תונשלהה .םליבשב

 ,םייאטיל םיתב-ילעב לש תוימשר תונולת תואבומ "סקנפ"ב

 שומישה לע םולשת םישרודה -- וטיגה .ךותב וללכנ םהיתבש

 תועיבת וא ,דרוה אלש לובי לש םיקזנה יוסיכ ,םהיתוניגב

 ,םירחא .םיתבל ביבסמש תורדגה תסירה לע םידוהי שינעהל
 ,םידוהי םילוח יופיר תרומת הובג םולשת ושרד ,סאנויסג ר"דכ
 .וטיגה לש םילוחה-תיבב םהב לפטל ןתינ אלש

 םירכיאה םגש יובדה ןיינעמ" :ימלשורי .א בתוכ ונמויב
 וררחוש םה .םתא דחי ורסאנ ,םידוהיה תא ואיבחהש םייאטילה

 תא רוסמל הצר אל יכ ,רתוי בר ןמז קזחוה דחא קרו רהמ שיח

 ינפל רצק ןמז ררחוש אוה םג ךא ,ןודזאל היסח לש התדלי

 לש הלהבה-דחפ תא ןיבמ ינניא ךכ םושמ .םידוהיה רורחש

 ,היצנגילטניאה ינב דוחיב ,לודגה םבור .םידוהי ינפמ םיאטילה

 םה וליאכ ,םידוהי םע רתויב לקה אשמו-עגמב אובל םיששוח

 לש תרקמ םוש לע יתעמש אל השעמל .תוומ-שנועל םייופצ

 6."ידוהי וניפצה לע יאטיל תשנעה

 ואצמ אל םלוא ,וטיגה ןמ םיבר וחרב 1943 תנש יהלשב

 .םינמרגה ידיל םיאטילה ידי-לע ורגסוה וא רותסמ

 ,םידוהיה םע יאשח רחסמ ולהינ םיאטילה ןמ םיבר ,םנמא

 יאטיל טישוה דבלב תוקוחר םיתעל .תלעות םהל איבה הז ךא

 םע הלועפ ופתיש םיאטילה בור .הרומת אלל ידוהיל םחל-תפ

 עודי .תודגנתה ירבד עיבהל זוע ואצמ םיטעמ קרו ,םיצאנ

 רבעשל ,סירגירק סאטאמ יאטילה רשאכ ,ילוואשב דחא הרקמ

 קיספהל השקבב המוצע םזי ,ילוואשב יזוחמה טפשמה-תיב עבות

 עבתו ,"םזינומוקב םידושח" םיאטיל דגנ "תויצקא"ה תא
 עיבהל זעהש דיחי דיקפ היה הז" .טפשמל םיחצורה תא דימעהל

 הבוגתל איבה אל בתכמה לבא ...תועזעזמ תוגירה דגנ האחמ
 ז."היוצרה

 םיאטיל םג ויה ךא .םיפדרנ םיאטיל ןעמל לעפ סירגירק
 .םלועה- תומוא-ידיסח םיטעמ

 סיטייסאי .ד רייד ,סיקשיליאגוב .פ :רוביצה יגיצנ השולש

 -רגה תונוטלשה לצא םידוהיה ןעמל ולדתשה ,סיפאל רמוכהו

 תורמרמתה ועיבהו םידוהיה לע ונגה םירוביד ינימ לכב" ,םיינמ
 5."תירזכאה םתחיצר לע

 ,סאקסואלצנו תבהו םאה ןוגכ ,ליעפ חרואב ורזע דבלב םידדוב

 םיסימ ומליש ףאו חוור ילב םידוהיל דחוימ הכאלמ-תיב ולהינש

 סאקסוארבמדו סיפאל םירמכה ומכ םידחא םיאטיל י.םיהובג

 ןעט סיפאל רמוכה .םידוהי םירכמל ורזע ,סיטיארטפ הרומהו

 ,םיינידנולב -- םיירא םינפ-יוות ילעב םידלי קר ליצהל לכוי יכ
 .תיאטילה הפשה תא בטיה םיעדויהו תולוחכ םייניע ילעב

 אט*ל תודהי

 וטיגהמ הלגעב איצוה סוי'ציווקשוי סאלוקימ יאטילה רכיאה
 10,ץיבומרבא השנמדרב ד"וע לש תושפנה עברא תב ותחפשמ תא
 וטיג ןיב רשק-שיא .סאדובריג .פ ,יאטיל אפור םג רזע התלצהל

 ,הלייגנוס סאסנופלא ,יאטיל רענ היה ןיזולאח תצובקו ילוואש

 ,סירנפרט סאטרוק י:.הדובע-תונחממו וטיגהמ שיא 11 ליצהש

 -יטנא היה ,ילוואש דיל הפועתה-הדשב רגנכ דבע ,גיצנאד דילי

 םישנאה .קשנב וליפאו הקסהב ,ןוזמב וטיגה יריסאל רזעו יצאנ
 :2/"קידצ" ותוא וניכו ותוא וצירעה

 יאטילה הרומה ןגריא ,םינקזהו םידליה לש "היצקא"ה ירחא

 תב ,הפוי-סופסורט תחפשמ לש התחירב תא סילורטפ סאזוי
 -תיב לש הדיקפ 3%.רנטר זוג תא ליצה ךכדרחאו ,תושפנ שמח
 -םוקמל הידוהי הדלי האיבה ,הטוקצנוו הסוז ,"הינרבוג" תשורח

 תטילפל ורזע הביילקו הליב םירמכה 3+,ילוואשל ץוחמ םיחטבמ
 15.רקוט .פ ,ילוואש וטיג

 םינשוש החינהש תחא תיאטיל לע רופיסה עמשנ הדגאכ
 .ילוואש תביבסב הרייעב םידוהי לש םרבק לע

 ,ןמפש .א ,קינדור .ו םידוהיה ולצינ ,םייאטיל תורוקמ יפ לע

 וטיגהו תונחמה לוסיח םע) םיאטיל ידי-לע ,םירחאו קיפ .ט

 וטיגהמ חורבל קיפ קידט חילצה ,ףוהטוטשל םידוהיה תלבוהו

 16.(ח"צנ לש תרתחמה ןויכראמ קלח לצינ ותאו

 שוכרה לע ורמש תוחפלש םיאטילל הדות-יריסא ויה םידוהיה

 ר''ד ,סיקצדנוס ,סיטייסאי ר''ד לש ותשא ןוגכ ,םלצא ודיקפהש
 וטלתשה םהב םירקמה ויה םיחיכש .סיקשיליאגוב ,סוקנאי ,סיקוב
 .ףסכה תא םמצעל ולטנו והורכמ וא םידוהיה שוכר לע םיאטילה

 דבלב וז אלש ,הנייקסואלזק לש התוגהנתה שמשת המגודכ
 לש ושוכר לכ לעו תחקרמה-תיב לע תולעבה תא המצעל הלטנש
 .וילע הנישלה םג אלא ,קינראגייז

 היה תיאטילה היצארטסינימדאה ישנא ןיב ללכהמ אצוי

 -יא םוש םרג אלו ,"טמאסטייברא"ל יארחא הנומש ,סילזיא

 תוגיצנה םע הלועפ ףתיש ףאו ,ותנוהכ ימיב וטיגל תומיענ

 תשירד תא ריבעה אוה .םינמרגה תויגכות לע הל ורסומב
 ,עוצקמו ליג יפל וטיגה ישנא לש תומישר ןיכהל םינמרגה

 ישונא סחי .השירדה יולימ לע דמע אלו ךכב קפתסה ךא

 תצעל לאש רשא ,יאנוי'צאבב לובכה-הנחמ להנמ םג חיכוה
 .תונכס ינפמ ריהזה ףא םיתיעלו תוגיצנה

 .תירב-ילעב םיאטילב תוארל םינמרגה וקיספה 1942 יהלשב

 תוינידמב ולחהו ימוקמה ןוטלשה תיראש תא ולטיב םה

 הדובעה תבוח לע וצה יוליממ וטמתשה םיאטילה .היצזינמרגה
 ינמרגה אבצל "סויג" לש הרירבה ינפב ודמעוה ךא ,תיללכה

 רשאכ ,התע .הינמרגל חוליש וא ,סוי'ציבכלפ לרנגה תגהנהב

 תא סלכאל ולחהו םהלש םיסרטניאב תורישי םינמרגה ועגפ
 .םיאטילה וממוקתה ,םינמרגב אטיל

 ,םידנלוה ידיל תינכטה הלהנהה הרבע יאנוי''צאב הנחמב

 ישעמב קוסעל םיאטילה ולחה םהידימ הלטינ וזש לע םסעכבו
 גז,הלבח

 םירפכב אבחתהלו סויגה ינפמ רתתסהל וצלאנ םיאטילה

 -יתלבה ןותיעה ביבס תימואל תיאטיל תרתחמ המקוה .תורעיבו
 ,םהיעשפ לע תוסכל םיאטילה וצר םהה םימיב ."הבוטַָאיל' ילגיל

 ןעמל ףסכ תוגיצנה ר"ויל םיאטיל תצובק העיצה ילוואשבו
 .ולבקל בריס ץיבוביל ךא ,וטיגה

 םג ףופכ וטיגה היה ,םיינמרגה תונוטלשה םע םירשקל ףסונ
 יניינע לע הנוממה ,סוקנאטס סאנאטנא .ימוקמה יאטילה להנימל



 ילוואש וטיג

 הליחת ."םידוהיה ךלמ" ומצע תא הניכו וטיגב טלש ,םידוהיה

 ,וטיגה סולכיא תעשב וליעפה אוהו לבגומ יתלב וחוכ היה

 לילכהל בוריסבו ,זאקוואקו וקארט םירוזאה ינשל וטיגה תקולחב

 אלש םידוהיה לכ .ותיב דמע םש ,סאקּוינלאק בוחר תא וטיגב

 .רגא'זל סוקנאטס ידי-לע וחלשנ םוקמ רסוח תאפמ וטיגל וסנכנ

 .םידליה-תיבבו םינקזה-תיבב תוינומהה "תויצקא''ה תא םזי אוה

 ,רוכיש היה י5.הזוחא לעב ,יאטילה אבצב ןרס היה סוקנאטס

 םג תושעל היה לגוסמ רוכיש ותויהב .טסידאסו יאמר ,ןרקש

 ךרדב םנמאו .ש"יי יקובקבב והודחיש םידוהיה .ישונא השעמ

 תצובק ךותמ התחפשמ תא איצוהל סקז תחפשמ תב החילצה וז

 הריעצ לע ותוסח שרפ סוקנאטס .גרוהל םאיצוהל ודמעש םידוהי

 .םידוהיה תושקב תא םיתיעל האלימ איהו (.ז .נ) וטיגב תחא

 חוכה-הפוימ .1.1.42-ב המייתסנ סוקנאטס לש ותנוהכ תפוקת

 היה אל ,סיטיאקצומ -- רבעשל סוקנאטס לש ורזוע ,שדחה

 היה ,סי'צר סליבופ ,וירחא אבהו ,תולבגומ-יתלב תויוכמס לעב

 תונשלהב הבריהו םידוהיב ללעתה סי'צר .דבלב רוידל יארחא

 וידיב ולפנש םידוהי ריגסה אוה .םינמרגה יניעב ןח אוצמל ידכ

 .םתתמה תא שרדו ופאטשיגה ידיל

 וטלתשה ,סאנוילברג דמע םשארבש ,תיאטילה הרטשמה ישנא

 הנוכש יאטילו סאקסואשאמוד הצמשל םיעודי דוחיב .וטיגה לע

 הסינכה .םהיתונברק תא תוירזכאב וכיהש ,"םינומש רטמ"

 -ישאר .םירוסי ךרד התיה וזו -- תיאטיל תרוקיב הרבע וטיגל

 -סטב" סאנויגרמו ,"הלצלפ"' יוניכב עדונש ,סיטשקלב תורמשמה
 ג,םידוהיה םירטושל םג ולכנתה ,"קינ

 ע ה

 .226--225 'מע ,'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט" 1

 .129 'מע ,סקנמ 2

 .266 'מע ,סקנפ 3

 .625 'מע ,1 ךוב ,עטיל 4

 ינמרגה שוביכה תודלותל) ירמל הלועפ-ףותיש ןיב" ,תימשנ חרש 5

 .159 'מע ,"דרמהו האושה רקחל םיפד" ךותמ ,"(אטילב

 .330 'מע ,סקנפ .6

 -- סירגירק לש ולרוג -- 10 'מע ,'א קלח ,"אטילב ינומה חבט" ד

 םיאטילה "םינזיטרפיה ידיזלע רבעוהו רסאנ בתכמה תובקעב

 .תובר םינש רסאמב ראשנו םינמרגה ידיל

 שוביכה ימיב םיאטילהו םידוהיה ןיב םיסחיח" ,סוי'ציוופירק .5מ 8

 .9.8.56 ,"יאפוריאה יאטילה" תעה-בתכב ,(תיאטילב) "םּוחה

 רבח ,אטילב םיטארקומדה יגוחמ היה סאקסואלצנו תחפשמ בא 9

 .ןושארה םייסב

 1 06 ש1םא]ס 58עוג 1!01 םוטפ/1967, שס. 174--175 0

 ,פ"עב דועיתל רודמ ,ןיזולח ,ש לש ותודע םג האר .177 'מע ,םש 1

 .586 'סמ ,וננמז תודהיל ןוכמ

 .1ץ ס6 ₪1םא]ס 2871 1967/.7, שק. 253 .2
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 םישופיח ךורעל ידכ םינוש םיצורית ואצמ םייאטילה םירמושה

 םהיתונברקמ וטחס םהו ,הדובעה ןמ םירזוחה םידוהיה לצא

 .'רפוכ ימד"

 לש םדסחל םינותנ ויה הדובע-תונחמב ודבעש םידוהיה

 -הנחמ ידבוע לש םבצמ היה דחוימב השק .םיימוקמה םילהנמה

 ןכו ,סילאב'זדידו סאקסואלדיש ידי-לע להונש ,יאי'צנוואפ

 םיאטיל .וקשר היה ולהנמש ,קושיליוודאר-הנחמב םידבועה

 לע .ס.ס-ה ידיל םוריגסהו םוכיה ,םידוהיה םידבועב וללעתה

 םיבתכמ תרבעה ,וטיגל ןוזמ-יכרצמ תרבעה ןוגכ ,הלק הריבע לכ

 .בוהצה יאלטה אלל ?9ריעל האיצי וא

 תיאטילה תרתחמה םע רשק רוציל התסינ וטיגב תרתחמה
 .תונורחאה המחלמה תונשב ,הביבסב םינזיטרפה םעו תיטייבוסה

 ריכזמ רוטקפ ר"ד .םתרזעל אובל ןכומ היהש םדא ואצמ אל םה

 שקיב רשא ,גרובנרא היליא יטייבוסה רפוסה םע השיגפה תא
 תודגנתה לעו םהל הנתינש הרזע לע רפסל ילוואש וטיג ילוצינמ
 הרקמ ףא עודי היה אל ונל" .םינמרגל תימוקמה היסולכואה

 21 ''הזכ

 -לע םידוהי תלצה לש םירקמ ויהש ךכ-רחא ררבתנ ,רומאכ

 תא לבקל ןיא ןפואו םינפ םושב ךא .םיימוקמה םיבשותה ידי

 תחא קריש ,ילוואש ישנאמ דחאו סיטייסאי .ד רד לש םתסריג

 וכפהנו .ס.ס-ה ןמ ועפשוה ונלש תוצובקה ןמ םייתש וא

 ?2?"םהיעשפ םע הלועפ-יפתשמל

 תור

 ,"דניירפ יד ןסעגראפ טשינ" ,ןירעב .ב םג חאר .265 'מע ,םש 3

 .23.1.1962 ,"עמיטש סקלאפ"

 .ןפושד-לרק הדלז לש היתונורכז יפל .4

 .1ת 06 61םא]ס %8ץ18 7. 1967, ם., 275 5

 .ןודרוג תימלוש תודע .6

 .226 'מע ,סקנפ .זד

 ךכ-רחא .סילֶאיִאו : יודב םש תחת סוקנאטס יח המחלמה םויסב 8

 .טפשמל אבוה

 .144 'מע ,סקנפ .ּפ

 ,טיוולו יקסנילבפ 'בג ,לצרמ לע ונישלה הקשמורו סוק'צנב .0

 .201 'מע ,סקנפ -- הנליו וטיגמ םיבתכמ ולביקש

 תודהיל ןוכמ ,פ"עב דועיתל רודמ ,רוטקפ .ג ר"ד לש ותודע .1

 .(86)12 'סמ ,וננמז

 סצ  כסמנהפ 13881%15. 1 610מ 8150618118%1ם18 1ח אסתתוג- .2

 -ובע"מ תיאטילב סיפדת ;1501מ15 8620016088 6

 ,6 ךרכ ,"תילותקה תיאטילה הימדקאה לש סנכב ושגוהש תוד

 .385 'מע ,1969 אמור

 צקה

 טלמיהל םידוהיה ןמ קלח וחילצה ילוואש וטיג לוסיח ברע

 טלקמ ואצמ םידחא .הינמרגל חולישה תונורקל ורבעוה םרטב
 םע רבחתהל וחילצה לֶאגואדב הדובעה-הנחממ השימח .תורעיב

 -רובהמ םידחא .הנחמה לוסיח ינפל םוי םיטייבוסה םינזיטרפה

 חכונל םריתסהל ומיכסהש ,םיימוקמ םיבשות לצא ורתתסה םיח

 -תיבב ורתתסה תוחפשמ המכ .םודאה-אבצה לש ברקה ןוחצנה

 .לקנרפ לש בוזעה תשורחה

 לש הינשה הפקתימב םיזע תוברק רחאל הררחוש ילוואש
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 זוכירדתונחמל וחלוש ילוואש ידוהי בור םלוא .םודאה-אבצה

 םע .הלא םיחולשממ החירב תונויסנ לע תועידי ןיא .הינמרגב
 םישגהמ קלח .תידיימ היצקלס ורבע ,ףוהטוטש הנחמל םעיגה
 רתויב הגטק הצובק .גיצנד רוזיאב תוריפחל ףוהטוטשמ וחלשנ

 א ט*ל תודהי

 םיזאגה-יאתל וחלשנ םידליו םילוח ,םינקז .הדרש םישנ לש

 םתיברמ ,םינוש זוכירדתונחמל ורבעוה ודרשש הלא .םוקמב
 םיטעמ קר .ךרדה ףוס הז היה םיברל .ואכאד דיל תונחמל
 .םייחב וראשנ

 \יבוביל לדנמ
 ילוואש וטיגב (טארנדוי) תוגיצנה ר"''וי

 תוירבה םע ברועמ ,דימא רחוס היה תיאמצעה אטיל תפוקתב
 ול ויה ויקסע לגרל .ובל םותו ורשוי ללגב םהילע דבוכמו
 היה .יארקאב קר קסע רוביצ יניינעב .םיבר םיאטיל םע םירשק
 דיקפת קר .תוירחאב וילע לטומה תא אלימו םיעצבמה ןמ
 םיבדנתמה תדוגא ר"וי דיקפת אוהו ,תועיבקב אלימ דחא ירוביצ
 העווזה ימיב הנק ומלוע לכ תא .תיזחה ימחול -- םידוהיה
 םיירוביצה םינקסעה לכשכ ,זא .םיצאנהו םיאטילה תוללותשה לש
 רמשמל אוה הלע ,ואבחתהש וא ורסאנש וא ,ומלענ םידוהיה
 לרב םע דמע ונממ הלעמל ןיאש בל-ץמואב .ולדוג לכב הלעתנו
 םידוהיה תא לשנל התצרש ,תיאטילה הרבחה דגנכ ןוטרק

 ןעמל םחל .רגא'זב דמש םוקמל םריבעהלו ילוואשב םבשוממ
 .וטיגה םקוה ילוואשב -- חצינו ותדע

 דמעוה םישדחה םיאטילה םיטילשה םע וירשקל תודות

 דיקפת אלימו תוגיצנה ר"וי היה אוה .תוגיצנה שארב ץיבוביל
 רשוי לע רמש .לשכנ אל הז ודיקפתב .וטיגה םויק ןמז לכ הז
 םאונ .וטיגב ויחא תבוטל ותלוכי לככ השעו ,ותונמיהמו ובל
 וליפא ראשנ בל-יולג .רשי רכש לעב ךא ,היה אל הסונמ ןרבדו
 התימאל תמאה תא םיאטילל רמא םימעפ המכ .םימויאה םימיב
 תובורק םיתעלו וינפמ םישייבתמ ויה הלאו .םמעזמ ששח אלו
 .וטיגה תבוטל ונוצר ושע

 תא ריבעהש הז ,סיקסרבויל םע תחאה ותחיש ינתרוכז
 ויה םימיה .וטיגהמ תונושארה "תויצקא"ל םידמעומה תמישר
 שיגרה סיקסרבויל .םהלש םימדה-ןורכשמ תוחכפתהה ימי רבכ
 ינפב לצנתהל הסינו דיתעה ינפמ עודי דחפ וא תוילכ-רסומ
 ,םכתקדצ תא ונא םיעדוי :רמאו לדנמ דמע .ץיבוביל מ
 ..ןידה תא ןתיל וכרטצת דוע םתאו םימי ואובי .םיאטילה
 ךא ,םייטמולפיד אל ירמגל ,קפס םוש ילב ,ויה הלא םירבד
 .םשור ושע םנמזב

 לכב ונוצר םיאלממ ויהו ,וטיגב והודביכ םיאטילה וליפא
 -רגב ןייטצה אלש םגה ,"טאיראסימוקסטיבג"ב םג .תונמדזה
 תובבל הנק אוה .עודי דובכב וילא םיסחייתמ ויה ,הטוהר תינמ

 ויתולימב ,הרוצ לעבו המוק תלעב ,האג העפוה ,ותעפוה לכב

 .ובל-ץמואבו תורורבהו תורצקה
 ינינע לע הנוממה -- סוקנאטס םע םיבוטה ויסחי לשב

 דועו ,סאטמש ונגס ,הרטשמה שאר -- סאנוילברג םע ,םידוהיה
 .תובטה המכ וטיגל ושענ ,םיבושח םיאטיל המכ

 .תיטרפה ותבוטל ותרשמ תא אוה םג לצינ אל ץכ ןרהאכ
 םיאטילה וידידימ תונתמ וליפא .אוה-ופסכב הנק ויכרצ לכ תא
 ,בושחל יהשלכ הליע םיאטילל תתל ידכמ היה האג .לביק אל
 .םידוהיה דגנ דבכה םנווע תא והשמב ורפיכ םהש

 העש דע רקובהמ תוגיצנב בשי ;וטיגל ונמז לכ תא ןתנ אוה
 ידכ ,ותלוכי לככ השע .טרפלו ללכל גאד .הלילב תרחואמ
 םיטילשל היה ס"סה ישנא תוטלתשה םע .תונחמל עישוהל
 דגובה תא ודגנ ומיקהו והוקיחרה ןכלו ,ףגנ-ןבאל םישדחה
 .רזיראפ גרואיג

 דחיו ,וטיגה ישנא יפלכ הטירוטואה לעב ראשנ ךכ-רחא םג
 ותלוכי בטימכ תושעל לדתשה להנימל םימדוקה וירבח םע
 .םיקושעה וטיגה ישנא ןעמל

 םיסוטמ ידידלע 1944 ילויב 18-ב ילוואש לש הצצפהה תעשב
 תמו עצפנ אוה .תונברקה רתי ןיב אוה םג לפנ םייטייבוס
 .וטיגה לש ןורחאה ומוי ,םויה תרחמל ויעצפמ

 -יתלבה תא השע ובל םותב ךא ,שיאה היה םימתו טושפ
 ויחאל םינומא רומשל ודיב הלע תוגיצנה שארכ .ירשפא
 .םיללמואה

 םיערהו םיבוטה םימיב והוריכהש הלא לכל רקי היהי ורכז
 ,דחי םג

 ('וטיגה תונויזחמ'' ,ימלשורי .א לש ורפס ךותמ)



 א ילבש ושיג
4 - 1941 

 | ץ-
| | 

. | | 

?2 5 

ְ 

 ךחיק

 39959 תי> +

5 2 
 צ %

6 
\. 

 וי" 2 ב , . |( 4
ָ 7" 

4 0 ָ 

 ושגה רעש |

 יל

 ,!95].ךומב ןורבג יפל הכְרענ תינכתה
 .םוקמה תת ?נבצעצ רחאנ הגש 3

 ההולסה - .תויועטה 9

 ( ןיבוביל) יבל ףסוי לביא

 2 לןימ | ,סביה
 ,ב|9י3 תור 0 | תי>





 הדשה ירע





+ 

 ספא תוארהלו בנשא חותפל ןויסנ הנושארה םעפב השענ ונינפל רשא הז רודמב
 .אטיל לש הדשה-ירעב םידוהיה תוליהק לע רבעש הממ והצק

 .ץראה יבחר לכב םירוזפ ,רתויו םירפכו תורייע םייתאמב ובשי אטיל ידוהי
 הלא ויה םימעפ .םידוהי וב ובשי אל רשא ,ירפכ וא ינוריע זכרמ היה אלו טעמכ
 .תודדוב תוחפשמ קר

 שארב .םידוהיה יבושי לע חצרהו סרהה ורבע תופעלז חור לע האושנ שאכ

 ינומהב םיוּולמ םהשכ ,םיאטילה םהירזוע וקלד םהירחאו םינמרגה םיסגלקה ורהד
 ,ותיחשה ,וסנא ,וחצר ,םידוהיה לע ולפנתה םה .תונושה ויתובכש לע ,יאטילה םעה

 .'אטיל תודהי" ומשש ,האנה ןליאה תא םישרושה םע ורקעו וסמר
 הנשה האציש ינפל דועו 22.6.41-ב הלחה תוצעומה-תירבל הינמרג ןיב המחלמה

 .םיחא-תורבק קר (ילוואשו הנבוקמ ץוח) הדשה-ירעב רשא תוליהקה לכב ודרש

 םיגותנ ,הליל תנילו םחל תפ םישפחמ םהשכ תורעיב ודדנ םידדוב ברח-יטילפ
 .םודסכ אטחה תאלמ ,אטילב ואצמנ דוע רשא ,םצמוצמ םיקידצ רפסמ לש םהידסחל

 תוליחממ ואצי םיטעמה םילוצינה ,המייתסנ המחלמה ,לובמה ףלחו רבע רשאכ
 וררחוש תונחמה יבשוי ידירש ,ברקהמ ורזח םינאזיטרפהו םילייחה ,םהירותסמ
 אטיל תודהי ןברוח הלגתנ ,"התיבה" רוזחל ולחה תוצעומה-תירבב טלקמה יאצומו

 .ותעווז לכב
 לא םידירשה ושח ךכ ,וילע םתסנ םרט ללוגה רשא ,ומא רבקל שחה ,דבוא ןבכ

 ופסא םה .םהיריקי לש םינורחאה םהיעגרמ טרפ לכ תעדל וצר םה .םיחאה-תורבק
 םכרד לע רתויו רתוי תעדל ידכ ,םינכש לש רופיס לכ ,העידי לש רגרג לכ

 .םתליהקו םהיתוחפשמ לש הנורחאה

 .רפסלו םוקנל :םילוצינהמ דחא לכ לש ונופצמו וביל לע םיצחול םיפחד ינש

 תונשב ונל וללוע המ ולוכ םלועה םגו םיאבה תורודה םג ועדי ןעמל םושרל

 -ינידע םיליצמל הדות ריכהלו םהירזועבו םיחצורב "ןייק תוא" תורחל .האושה

 לכ .ידוהיהו ישונאה םדובכ תרזחהו םקנ עבות תונברוקה לש םמד םג .שפנה

 ,ותחפשמ ינב ,ויתובא קר אלש שח ,וירוגמ וא ותדלוה םוקמל ,ותרייעל רזוחה

 ,םרבק לע הלעיש ,םתוא חכשי אלש ונממ תעבות הליהקה לכ אלא ,וידליו ותשא

 ,םדא-ינבמו םירבקה תא אמטל םייח-ילעבמ ענמיו םתחונמ םוקמ תא רדגיש

 םיקהל ושרד םה .בהז יניש ירחא םישופיחב םירבקב רובנלמ ,ףרט-תויחמ םיעורג

 .שידק רמולו המשנ-רנ קילדהל ,םשו די םהל

 ןויסנ קר אוה .רקחמ לש ומוכיס תויהל רמייתמ וניא הז רודמב עיפומה רמוחה

 .האושה תפוקתב אטיל לש הדשה"ירעב עריא המ רפסל ןושאר

 תומשב תואיגש לע ,םיקויד-יא לע תרוקיב וחתמי רשא םיבר ואצמיי יאדו

 תא ןתי הז ךרכש ,איה ונשפנ תאשמ .ןוצרב תרוקיבה תא לבקנ .דועו םיכיראתבו

 ונא .האושה ימימ םוסריפו הנומת ,תּודעו הדועת לכ לש ףטוש ףוסיאל הפיחדה

 םירקוחל ןתנית יכו ,וחתפיי ,ונינפב םויה םימותחה ,אטילב םינויכראה םגש ,םיווקמ

 .אטילב לארשי תוליהק לש הנורחאה ןכרד לע האלמ הנומת רייצל תורשפאה

 :םה תובתכה תוססובמ םהילעש תורוקמה
 תואצמנהו ,הילטיאבו הינמרגב הטילפה תיראש ישנאמ ותעשב ובגנש תויודע | .א

 ."םשו די" ןויכראב ןבורב

 ודבוע ןבור רשאו ,תכרעמבו "אטיל יאצוי דוגיא"ב לארשיב ולבקתנש תויודע | .ב

 .ןילי ריאמ רפוסה ידי-לע תובתכל
 ולוכ אבומה ,רגי ח"וד םג תודועתה ןיב .גרבנרינ טפשמב תודועתה ףסוא | .ג

 ,םיקייודמ םגיא םיכיראת .תואיגשמ יקנ וניא ח"ודה .רפסה לש ידועיתה רודמב

 .םימלש םניא םירפסמו ,םימעפל
 .המחלמ-יעשופ יטפשמ לע ברעמבו אטילב ועיפוהש םימוסרפ | .ד
 .תודדוב תוליהקל םישדקומה ,תוצופתבו ץראב ועיפוהש ,םינוש ןורכז-ירפס ה
 .תידוירפהו תימויה תונותעב ועיפוהש ,םירמאמו םיבתכמ | ו



 ינש דחוימבו תיטייבוסה אטיל תלשממ ידי-לע ומסרופש םירפסו םיפסוא +ז

 ."תומישאמ תודבועה" םירפסה תרדסו "אטילב ינומה חבט" לש םיכרכה

 .תוצופתבו ץראב ועיפוהש תונורכז-ירפס | .ח

 (לושרָאכ) תסנכה-תיבב התיהש ,אטילב תונוש תוליהקל "ןטייצראי"ה תמישר .ט
 .תכרעמל הריבעה טחוש .מ רשאו הנבוקב

 .קי'צנאילרוק .ש ףרגוילביבה איצמהש ידועית רמוח יי

 : םיאבה תודפומל דחוימב הנותנ תכרעמה לש התדות

 להנמל ,דרא .י רי'ד דסומה רייויל ,הרובגלו האושל ןורכזה תושר -- "םשו די"
 ונל ורזע רשאו םירשקב םתא ונאבש ,דסומה ידבוע לכלו שימרק .י רייד ןויכראה

 ינויכראה רמוחה זוכירב הלמעל ףסונ רשא ,ץישפיל היחל דחוימבו ,םתלוכי בטימכ

 .םיפסונ תורוקמ תכרעמה תושרל הדימעה ''םשו די"ב
 תודהי לש האושה רקחל דוסיה יחינממ היהש ,ןלפק לארשי ןוירוטסיההו רפוסה

 ותדובע ךרדו (1946--8 ןכנימ) "ןברוח ןטצעל ןופ" תורבוחה ךרוע רותב אטיל
 תואבה ,תורייעה ןברוח לע תובתכב םג בר וקלח יכ ןייצנ .המגודל דוסי ונל השמיש

 .הז רפסב
 למע וכסח אל הטילק תויעבב םילפוטמ םתויה תורמלש ,םישדחה םילועה לכ

 .םתושרבש עדימה תא ונל ורסמו

 רודמה ךרוע ,קרב יפצ



 לאבא
(141 1 ) 

 זוחמה-ריעמ מ"ק 12-כ ,אטיל לש החרזמ-ןופצב הרייע

 .םידוהי לש תוחפשמ 120-כ הב ויח האושה תנשב .קושיקאר

 בורה .הרייעה תא םידוהיה לכ טעמכ ושטנ המחלמה ץורפ םע

 .היסורל טלמיהל םתמגמשכ ,יבטלה לובגה לא החרזמ הנפ

 -ירטוש ןכש ,הרמ הבזכא םהל התפיצ יבטלה לובגה לא םעיגהב

 ןיבש םדוקה לובגב רבעמה-תודוקנ לע ורמשש ,םייסורה לובגה

 ודיב ויה אלש ימל רבעמה תא ורשפיא אל ,היבטלל אטיל

 תונוישר ויה םיטעמ םידוהי ידיב קר .םימיאתמ רבעמ-תונוישר

 -יקפה ,םודאה-אבצה תונחמשכ ,לובגה לע וראשנ בורה .הלאכ

 םינמרגהו היבטלל םירבוע ,םינושה םידיקפתה יאלממו תוד

 .םתוא םיציצפמ

 טלקמ שפחלו רוזחל ,רזפתהל םיבר וסינ ,םדקתהל ךרד ןיאב

 ,םימוה םישיבכב ובבותסה םה .םיבורקה םירפכבו תורעיב

 םיאטיל םהב םירוי הניפ לכמו שא םהילע םיריטממ םינמרגהשכ

 הרזח םכרדב םתומ תא ואצמ םידוהי תורשע .םינייוזמ םיבטלו

 רוזחל קלח חילצה ישוקב .םיכרדה ידצב וללוגתה םהיתויווגו

 םהילא ורבח רשא ,הביבסהמ םיטילפ םג ואב םמיעו ,לֶאבאל

 ,ךרדב

 םידוהיה ייח .1941 ינויב 26 ,'ה םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 -יטקא"ה וספת הרייעב ןוטלשה תא .רקפהל דימ וכפה םשוכרו

 "תוריקח"ל םידוהי םירבג םירצוע ויהש ,םיימוקמה "םיטסיב

 .רזח אל םהמ שיא ."םירוריב"ו

 ,םידוהי תחקל םירכיאל השרה םוקמב םקוהש יאטילה ןוטלשה

 וז תורשפא ולצינ םידוהיהמ םיבר .הדובעל ,םישנו םירבג

 .ןוזמ לבקל תוחפל וכז ןכש ,הביבסב דובעל ואציו

 ,1941 טסוגוא תליחת וא ילוי ףוסב ,תועובש המכ רובעכ

 ,סאקו'ז טנאנטיולה ,קושיקאר זוחמ לש יאבצה לשומה םסריפ

 : רמא וב 4 ףיעס רשא ,5 רפסמ וצ

 םניאש קר אל ,הדובעל םידוהי וחקל רשא םיחרזאש הרוקי"

 תומוקמל רובעל םהל םינתונ דוע אלא ,וז הרטמל םתוא םילצנמ

 .הדובעמ קמחתהל םהל םירשפאמו םירחא

 הדובעל וליאכ םידוהי וחקלש םירקמ ויה יכ ,ררבתה"

 ףסכ תרומת תאז ושע .וז הרטמל םתוא םילצנמ ןיא השעמלו

 .דחושו

 וניאו ידוהי אצוממ םיחרזא חקלש ימ לכש ,עידומ ינא"

 שנעיי ,לטבתהל םיחונ םיאנת םהל ןתונש ימ וא ,םתוא דיבעמ

 ידהוא תמישרב ללכייו הנידמב לבחמכ בשחיי ,ןידה רמוח לכב

 ."םידוהיה

 .יגארטה םפוס אבש דע םויל םוימ םישק ושענ םידוהחיה ייח

 לולאב 'ב ,1941 טסוגואב 25-ב וחצרנ רגי לש ח"ודה יפל

 םידלי 421-ו תוידוהי םישנ 627 ,םידוהי םירבג 112 ,א"שת

 ידירשו לאבא ידוהי הלא ויה .שפנ 1160 -- ה"סב .םידוהי

 .הז ינפל םימי 10 קושיקארב וחצרנש ,קושיקאר ידוהי

 ,סאנארטאיפ סאזוי :םתוירזכאב ונייטצה םיחצורה ןיבמ

 .םירחאו סינאיפַאק ,סאקסואנאמוד סארטאיפ

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה- תורבק תמישרב

 : םושר ,'ב קלח

 'מ 100 ,לאבאמ מ"ק 5-כ ,השונאטנא רפכה -- רבקה םוקמ

 -- םיחצרנה רפסמ ; 25.8.1941 -- ןמזה ;שיבכהמ הלאמש

 .שפנ 0

 ידירש תמזויב הבצמ המחלמה ירחא המקוה םיחאה-רבק לע
 .הרייעה ידוהי

 תורוקמ

 .ונוא-תירק ,הירבלק לחר תודע

 .הביבסהו קושיקארל "ירוכזי" רפס

 (אטנולא) הטנאווא

 ( 41.טא'יא)

 ויח האושה תנשב .ןאיטוא זוחמב ,אטיל לש הזכרמב הרייע
 .םידוהי לש תוחפשמ 30-כ הב

 .םידוהיה לע תושיגנהו תופידרה ולחה םינמרגה תסינכ םע

 עצמאב .ןאיטואב רהוסה-תיבל ורבעוהו םינושאר ואצוה םירבגה

 תחאב וחצרנ םה .םידליהו םישנה םג ןאיטואל ורבעוה טסוגוא

 לולאב 'ו) 29.8.41-ב הארנכ ,ןאיטוא ידוהיב ויהש "תויצקא"ה

 .השאר רעיב רשא םיחאה-רבקב ורבקנו (א"שת

 (ןאיטוא : האר)

 טנוו'זוא

 ( טל מאדיז5 )

 זוחמה-ריעמ תיברעמ-תימורד מ"ק 50-כ ,הנטק הרייע

 .םידוהי לש תוחפשמ 30-כ הב ויח האושה תנשב .ילוואש

 יבורק ,םידוהי הברה טנוו'זואל ועיגה המחלמה הצרפ רשאכ

 ןיב .תצצפומה םלקמ ואב רקיעב .םוקמה ידוהי לש החפשמ
 ןהו ימוקמה "הרות-דומלת"מ ןה םינבר הברה ויה םלק יטילפ

 ץורפל ךומס םלקב ךרענש ,םינברה סוניכב ופתתשהש הלאמ

 -קיזייא-קחצי ברה -- ןלאבריו לש ברה םג םהיניבו ,המחלמה

 ןנחלא ברה לש ונב ,ןמרסו בייל ברהו ,ץיבושריה רזעילא
 .ןילופמ ןמרסו

 -ילה םינמואלה .1941 ינויב 24-ב טנוו'זואל וסנכנ םינמרגה

 לכ רחא ואלימו םישבוכה תושרל דימ םמצע ודימעה םיאט

 .םידוהיל וסחייתהש תוארוהה דחוימבו םהיתוארוה

 םידוהיה תאו םשוכר לכ חקלנ תידוהיה היסולכואה ןמ

 -לעב לש רכישה-תלשבמ התיה םהב ,םינבמב וזכיר םמצע

 םשמו םידוהיל הנחמ ומיקה םוקמב .סוי'ציוואיגלימס הזוחאה

 .תודובע ינימ לכל םתוא םיאיצומ ויה

 לוכיבכ ,הנחמה ןמ ואצוה (א"שת באב 'ו) 1941 ילויב 30דב

 רעיב םודימשהו ,םינבר 10 םללכבו םידוהי 90-כ ,הדובעל

 םידוהיה לרוגכ היה םלרוגו רגא'זל ואיצוה ראשה תא .הוולישאפ

 תנש םירופיכה םויב וחצר םלוכ תא .הביבסה ןמ םשל ואבוהש

 .ב"שת
 .תונבומ יתלב תוביסמ ריעב וראשנ טנוו'זוא ידוהימ העשת
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 םתוא םג וחצר 1941 רבמצדב 8"בו ,רגא'זל ורבעוה אל םה
 .הוולישאפ רעיב

 הרזע ןתמב ןייטצה סאדובריג סארטאיפ יאטילה אפורה
 יכ םידוהיה תא ריהזהו אב "היצקא"ה ינפל םוי .םידוהיל
 ,טנוו'זואמ םידוהי המכ ליצהל רזע ומצע אוה .םחצרל םידמוע
 .הביבסהו קינקול

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 : םושר ,'ב קלח

 תיחרזמ-תימורד מ"ק 3  ,הוולישאפ רעי -- רבקה םוקמ
 1941 ילוי -- ןמזה ;םלק--טנוו'זוא שיבכה לע ,טנוו'זואמ

 .םידליו םישנ ,םירבג 91 -- םיחצרנה רפסמ ; 8.12.41דו
 ורבנו וכלהש תימוקמה היסולכואה ןיבמ ויה המחלמה ירחא

 ידוהי ידירש .בהזו ףסכ ,ךרע ירבד םישפחמ םהשכ ,םירבקב
 ונפ םהו םהיריקי תורבק לוליחב תוארל ולכי אל טנוו'זוא
 ןנימטהלו םישודקה תומצע תא ריבעהל השקבב הנליווב תונברל
 ורבעוה 1956 תנשבו םהל הנתינ תושרה .הנליווב תורבקה-תיבב
 הילעו הבצמ המקוה םיחאה-רבק לע .הנליוול םישודקה תומצע
 : תירבעב האבה תבותכה

 הדעו הזה לגה דע
 ונירי רשא הבצמה
 -- םישודקל הפ
 טנוו'זוא ריעמ
 ,קינקולמ םיינשו

 ,ביואה רבג םויב וגרהנש
 הרשע םהיניב
 םלוע-יקידצ םינבר

 ריחמה והמ ,הה
 םיהולא שורדי ותואש רקיה
 ! וללה תושודקה תומשנה דעב
 הבצנת

 תורוקמ

 .2732/228--ק 'סמ "םשו די" ,בצק לחר תודע

 ןאיטוא
 ( טדיאא4 )

 3000-כ הב ויח האושה תנשב .אטיל לש החרזמב זוחמ"ריע
 .םירהצה-רחא תועשב ,ינויב 25-ב ריעל וסנכנ םינמרגה ,םידוהי

 לש םתודעמ םילבקמ ונא םידוהיה תואלת לע טרופמ רואית
 בתכמב .םירחאו דמלמ .י ,(ןמיילב) רתיבא .צ ןאיטוא ילוצינ
 :רתיבא .צ רפסמ ,בתכש

 ךרדבו ףוסה דע ריעב היה רשא ןאיטוא ילוצינמ דיחיה ינירה"'
 םירהצה-רחא 2 העשב ריעל וסנכנ םינמרגה .םייחב יתראשנ סנ
 החרזמ ישארה שיבכב ומרז םהיתוסייג .1941 ינויב 25 ,'ד םויב
 ,החמשמ םהינפ ולהצ -- םוקמה ינב םיאטילה .היסור רבעל
 םצפקב וגיגפה םבל ישחר תא ."הלא םיעישומ'ב תווקת םתולתב
 הדיחיה האצותה .םידוהי יתבב "קשנ ישופיח" ךורעל דימ
 תונברקה ויה הלא .וחצרנ םישנא המכש ,התיה וז תובהלתהמ
 םיאטילה ולחה רקובב תרחמל .ןאיטואב םינושארה םידוהיה

 אטיל תודהי

 היה אלש ,תודובעב םידיבעמ ויה םישנאה תא .םידוהי דיצב
 ,ברעה אוב םע .םליפשהלו םתואלהל דבלבו -- ךרוצ לכ ןהב
 םירבוע ויהש ,םינמרגה םילייחה .ידוהי לכל היופצ הנכס התיה
 עבורל םיאטילה ידיב םילבומ ויה ,םהיתוגולפב ריעה תא
 םיכמ ,םידדוש ,םיללותשמ ,םיתבל םיצרפתמ ויה םש .םידוהיה

 תונולבש םג וניקתה םיאטילה .ןגמה ירסח םישנאה תא םיגעמו

 לקהל ידכ ,ידוהי תיב לכ לע התוא וחרמו "1066" הלמה םע

 םידוהיב תוללעתהה ."רודיב' תומוקמ תאיצמב םינמרגה לע

 ואב ברע תונפל .שוביכל ישילשה םויב שדח "איש"ל העיגה

 תומוקמה לא וצרפ ,(ףיוהלוש) תסנכה-יתב רצח לא םיאטילה

 םירפסה תא הצוחה םיקרוז ולחהו םהב וללותשה ,םישודקה

 ,ןמיילב בקעי-יבצ ברה תא וליהבה העש התואב .הרותה-ירפסו

 לש ותיבב םוקמ תבריקב ררוגתהש ,ןארוא ריעה לש הבר

 .ודיב הרות-רפסשכ דוקרלו רישל ותוא וצליאו ,רלפ קחצי

 וזזג "הרודמ"ה רואלו ,םירפסה לכ תא רצחב וקילדה ךכ-רחא

 קיפסה ברה לש ולזמל .השק והועצפו וב ורי ,ברה לש ונקז תא

 ,דימ ותוא חתנל ,החמומ אפור היהש ,ץיבולדוי ר''ד ,ונתח
 .רפתשה ובצמו

 תנגרואמ הרוצ םידוהיב תוללעתהה השבל םימיה תצורמב"

 לע תאשל םידוהיה ובייוח תודחוימ תוארוה יפל .תיקוח ףאו

 םהילע הרסאנ .בוהצ דוד-ןגמ -- בגהו הזחה לע -- םהידגב

 תונקל וא ידוהיל והשמ רוכמל היה רוסא ;הכרדמב הכילהה

 ףסונ .םידוהידאלל םידוהי ןיב אשמו עגמ לכ רסאנ ללכבו ,ונממ
 ודשחגש ,םידוהיה תא םירסוא םיאטילה ולחה ,וז תונערופל
 תורירשה .לובג היה אל "תודשח"ל .םיטסינומוקכ םהיניעב
 ,םידוהיה םיאפורה ינש םג ויה םירסאנה ןיב .הפיכב הלשמ
 הרזע לכ ילב הליהקה הראשנ ךכו ,טסא ר"'דו ץיבולדוי ר"ד
 רהוסה-תיב .םידוהיה לע המיא ליטה םירסאמה דחפ .תיאופר
 ,םידוהיל רהוס-יתבל וכפה תסנכה-יתב תא םג .םיריסא אלמנ
 .םיטסינומוקלו םיסורל

 תובוחרב וקבדוה ,רקובב שש העשב ,ילויב 14 ,'ב םויב"
 -וקהו סוי'ציוואנאפיטס ר''ד ריעה שאר תמיתחב תועדוה ריעה
 םוקמה ידוהי לכ .ןאיטואמ םידוהיה שוריג לע -- יאבצה טנדנמ
 ןוויכל ,םויב וב םירהצב 12 העש דע םהיתב תא בוזעל ובייוח
 לככ םיצפח ותא תחקל השרוה דחא לכ .טאילאמ הרייעה
 חקי דחא לכ ;רתונה שוכרה תא תיחשהל היה רוסא .הצריש
 העשה ירחא ריעב אצמייש ידוהי .תוהזה-תדועת תא ומע
 .םוקמב וב הריי -- העבקנש

 תועדומה תקבדה םע דימ .ספאה תעשל וכיח אל םיאטילה"
 םירבג ורסאו םישנאב ולביחו וכיה ,םידוהיה יתב לע וטשפ
 םהילטלטמ תזיראב והתשה אל םה .םידוהיב הזחא הלהב .םיבר
 םהמ ודדש וחקלש םיצפחה טעמ תא .ריעה ןמ חורבל ורהימו
 ובזע שיא 2,000-כ ,דירחמ היה "םידוהיה תאיצי" הארמ .ךרדב
 ךות .םילוחו םישושת ,ףט דע ןקזמ רעיה לא ורהנ .ריעה תא
 חפוט םניקש ,םיקיתו םיבשות םהיתבמ ורקענ תורופס תועש
 תובאו םהיתובא ידיבו םהידיב םינש לע םינש הז םוקמב
 .םהיתובא

 -םא לעש ינאליש רעי לא םתוא ונוויכ ריעה ןמ םתאצב"
 ,תדחוימ הדעו ינפל דחא לכ דמעוה רעיל םתסינכ תעשב .ךרדה
 השא םהיניבו ,ריעב תיאטילה היצנגילטניאה ברקמ ויה הירבחש
 רוסמל הווטצנ אוה .דחא לכ לש ומש םשרנ ןאכ .הריכזמ רותב
 ורבע םישנאה .ףסכו בהז רקיעב ,ודיבש ךרעה-ירבד לכ תא



 הדשה ירע

 ,םילבור תואמ המכ וילכב ואצמנש ,דחא ידוהי ; תינדפק הקידב
 .םוקמב וב הרונ

 לא ןאיטוא ידוהי וסנכנ ,ןוגיו בצע יאלמ ,םידורמו םיינע"

 ןיעב וחיגשהש ,םינייוזמ םיאטילב ףקוה םוקמה .רעיה ךות

 ,העומש וציפה רמשמה-ישנא .םידוהיה לע תמעוזו החוקפ

 םירופס םימי ךות יכו רצק ןמז קר רעיב וראשי םישנאהש

 ןושארה הלילה .ארייזוא בוחרב ,ריעב דחוימ וטיגל ורבעוי

 בורו ,הבר התיה תושגרתהה ; הניש אלל םידוהיה לע רבע רעיב

 ןכש ,םוקמב הררש תטלחומ הלפא .םהילגר לע ודמע םישנאה

 .םירורפג וא קלד-ירמח רעיה לא סינכהל ושרוה אל םידוהיה

 ןיקתהל ולחה זא .הסחמ אלל ויה םישגאהו ,םשג דרי תרחמל

 החינה ,ץע תחת הבשייתה החפשמ לכ .םיפנעמ םילהא םהל

 .התיב היה הזו הביבס םיפנע

 םהמש ,אטילב םינושארה םיבושיה ןמ אופיא התיה ןאיטוא"'
 דובכה לע זירכה הנבוק וידר .ילוי עצמאב רבכ םידוהיה ושרוג

 אטילב הנושארה ריעה תויהל ןאיטוא לש הקלחב לפנש לודגה

 .םידוהימ היקנ איהש

 רוקהו םשגה .רעיב םידוהיה וללוגתה תועובש השולשכ"

 התיה אל ;ולחו ושלחנ םיבר .דואמ םהל וקיצה בערהו תולילב

 תולילב .רסאמב ובשי םידוהיה םיאפורה ןכש ,תיאופר הרזע לכ

 ידמ .םישנאה לע דחפ םיליטמו תופוכת םירוי םירמושה ויה
 םיאור ויה ןאכ .ריעב הדובעל םירבגה תא םיחקול ויה רקוב

 .םידוהיה יתבמ שוכרה תא םיאיצומ םיאטילהו םינמרגה תא

 םבושב ,םיחילצמ ויה םידיחיש שי .םחל קר ןתינ רעיב םישנאל

 קלחתמ היהש ,בלח םגו ןוזמ תצק רעיה לא סינכהל ,הדובעהמ

 .הווחאו תועיר םידוהיה ןיב רעיב הררש ללכב םילוחלו םידליל

 תוירבה תבהאו תובוט תודימ יוליג ידיל ואב הלא םישק םימיב
 .תפומל

 -- רתיבא רמ רפסמ -- (א"שת באב 'ז) ילויב 31 ,'ה םויב"

 םישנהו םירבגה לכ תא ומשרו םיאטיל םירטוש רעיב ועיפוה

 10 לש הצובקל יתוא ופריצ םושירה ןמזב .55 דעו 17 ליגמ

 לש תוסירה יוניפב ראודה דיל ונדבע .הריעה ונוכילוהו םישנא

 וניאר ,הדובעה רמגל בורק ,ברע תעל .תוצצפהב עגפנש ,תיב

 אל ךשוחה לשב .רעיה ןמ םילבומ ,םירבג םלוכ ,םיבר םידוהי

 ברה לש םהינפב הפי יתנחבה לבא .םלוכ תא תוארל יתלוכי

 -שאר-ןגס -- טארו'ז ,ןאיטוא לש ריעצה הבר ,ץיבושריה ןמחנ

 ירישעמ ,רויבאל לש םהינפב ןכו ,וינב ינשו ,רבעשל ריעה

 .ריעה יבושחמ המכ דועו ןייטשפאש הדוהי 'ר טחושה ,ריעה

 םירבג םירוטב םידימעמ םיאטיל םיערופ וניאר ,רעיה לא ונרזחב

 רשייתהל" םיעדוי םניאש לע תוללקו תוקעצ ךות ,םידוהי

 ובשש םישנאה 8 ,ונתוא םג ..."הפי הרוצ הרושל תוושלו הכלהכ

 רחאל .שיא 100 תב התע התיהש ,וז הצובקל ופריצ ,הדובעהמ

 .דקפמל המדרבד שחלו ריעהמ יאטיל רטוש עיגה םיעגר המכ

 .ונתיב ינב לא ונבש ונלוכו ,םישנאה תא דימ ררחש הלה

 היה םוי ותואב ואצוהש םירבגה רפסמ יכ ,ונל עדונ רעיב"

 היה רשפא-יא -- םלרוג היה המו םישנאה ולבוה ןאל .0

 -תולוק עתפל ועמשנ הלק העש רחאל .ךכ-לע עדימ לכ לבקל

 םינמרגה ! תיזחה : םיטסימיטפואה לש םדי הרבג התע .םיקזח ירי

 לע זא הלע אלו ...אובל הבורק םיסורה ידיב הלואגה ,םיגוסנ

 ,םידוהיה תואמ שמח העש התוא וחצרנ הלא תויריב יכ תעדה

 אל ונברקבש תורוחשה-יאור ףא .ןכ-ירחא יל ררבתנש יפכ

 יכ ,דשחה תא הלעה אל שיא .ךכ ידכ דע םנוימדב וקיחרה
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 עצבלו עשפמ םיפח םישנא איצוהל םילולע םינמרג וא םיאטיל

 ואר וליאכ ,תועומש רעיב וצופנ תויריה רחאל !ןנכותמ חצר

 אלמלא .ונימאה םידוהיו -- שיבכב םידבוע םישנאה 500 תא

 םיטקונ ויה ,רעונה ינב דוחיבו ,םיברש ןכתיי הלא תועומש
 .לצינ היה דחא אלו ,יהשלכ הלועפ

 -יטרפ" ואב םירבגה 500 לש היצקאה רחאל םימי העבראכ"

 "ןתוא םיכילומ הדובעל" .תורוחב 40 ואיצוהו רעיה לא "םינז

 ,תועומש תרחמל וצופנ ןהיבגל םג םנמאו .םיאטילה ורמא --
 .תואלקחב תודבוע ןתוא ואר וליאכ

 והשמש ,תושגרתה הרבע רעיבו םימי השולש ורבע אל"

 םירמושה ורי טסוגואב 7-ל 6-ה ןיב הלילה לכ .אבו שמשממ

 םישנאה .בכשל היה רקו ,םשג םג דרי הליל ותואב .ףרה אלל

 לע םינוש םישוחינמ םישוחינב ועקשו םיצעה ןיב ובבותסה
 .םהל יופצה

 רזעה-ירטושו ,םימשה ורהבתה ,7.8.41 ,ה םוי רקובב"

 רחאמו .הדובעל ונתוא תחקל םוי ידמ םכרדכ ואב םיאטילה

 אוצמל ידכ ,רעיב םישופיח וכרע ,םירבג הברה דוע ויה אלש
 .םיטמתשמה לכ תא

 ןינבל אלא ,הדובעל אל םישנאה תא םעפה וכילוה רעיה ןמ"
 תודועת םהידיב ויהש ,םירבג המכ וררחוש םש .תשלובה
 וחלשנ ראשה לכ .ינמרגה אבצה לצא םידבוע םה יכ תורשאמה
 ויתודועת תא דחא לכמ וחקל רהוסה-תיב רצחב .רהוסה-תיבל

 .תועש המכ םש ונבשי .הרוגחה תא םג ןכו ,ויסיכב רשא לכו

 ןאכל ואבוהש םידוהי ינפ ונילא ופקשנ םיאתה-תונולח דעב
 ונתוא וליהבה דימ .ופאטשיגהמ ינמרג עיפוה 2 העשב ,ןו'זיוומ
 ,םיריסאה :העמשנ הדוקפו ,רעשה חתפנ .תורושב רדתסהל

 ! המידק
 םישג תודעוצ וגינפל רכינ קחרמבש וניאר בוחרל ונאצישכ"

 המכ רעיהמ ואצוהש תורוחבה 40 הלא ויהש ןכתי .תוידוהי

 םהיניב ,םיאטיל לש דבכ רמשמ היה ונביבסמ .ןכל םדוק םימי

 םיאטילה ולחה ,ריעה תא ונאצי ךא .םיטנדוטסו היסנמיג ידימלת

 ורונ ,רהמל םחוכב היה אלש םידוהיה .תוירזכאב ונתוא םיצירמ

 הדוקפ האב ,מ"ק יגש ךרואל ,העורפה הצירה רזואל .םוקמב וב

 תא םירמה :העדוה םג דימו !המדאה לא םינפהו חטתשהל

 הקספהו הצירהמ יתייה ץוצרו ףייע .םוקמב וב הריי -- ושאר
 וניאר המדאה לע המ-ןמז ונבכשב .יחור תא תצק הבישה וז

 ,תוירי רוטרט ונעמש עתפל .האלה ודעצו ומק םישנהש קוחרמ

 המו ןאכ השענ המ רבכ ונעדי התע .תולליו םישנ תולוק דימו

 .ונל יופצ

 םירבגה תצובק תיצחמל הדוקפ הנתינ תוקד 15-כ רחאל"

 דוע יתראשנו ,תויעצמאהמ התיה ילש הרושה .תכללו םוקל

 .תכלל ונרות םג אב זאו .תוקעצו תוירי ועמשנ בוש .םוקמב

 הירבע תשולשמ רעי תפקומ העבג לע .ינפל הלגנ םימיא-הזחמ

 ,יאטיל דמע דחא רובמ קוחר אל ,םיכורא תורוב םירופח ויה

 לע רבועה לכב ףילצמ היה וב ,לוגרפ ודיבו וינפ לע הכסמשכ

 היה םש ,רובה רבעל המידק ץר םדאה היה לוגרפה דחפמ .וינפ

 -שאר הדילו תינוכמ הדמע דצב .עלקממ תויריב ומדקמ ינמרג
 םיאטילה יגיהנממ דועו סאניסאי יזוחמה אפורה ,סאקו'ז ריעה

 .הזחמב ופצש ,ןאיטואב
 ונוליחה ונינשו ןאיטואמ ץכ ןמלק טנדוטסה ירבח ךלה ידיל"

 ךות לפנ אוהו ,ץכב דימ עגפ רודכ .הצירב ונחתפ .חורבל

 תא הציפקב יתרבעו רהמ יתמדקתה ינא "!ינא תמ" :הקעצ
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 ןורדמב יתרדרדתהו באכמ יתפלעתה .ילגרב עגפ רודכשכ ,רובה

 ,ילא יחור הבש ילגלגתהב .העבגה ירוחאמש הציבה ךות לא

 םימ תילולשל יעיגה דע הובגה בשעה ךותב לחוז יתוליחה זאו

 ןמזה לכ .ךישחהש דע םש יתבכש תומ דחפב .ףוס-ינק תפקומ

 דוע העבגה לא איבהל ופיסוה הארנכ .תויריה הלעמל וקספ אל

 .םידוהי

 ,ילגר יתשב קתושמ רובהמ יתאצי .קזח םשג דרי הלילב"

 דומעל יתחלצה בר למעב .בר םד דוביאמו םירקה םימהמ הארנכ

 ייתיב' היה םש אלה ;רעיה לא רוזחל יתבשח .ןליעפהלו ןהילע

 ףסונו ,רבדה ןכוסמ המכ דע יתנבה דימ םלוא .ןורחאה ןמזב

 םימשה ,םשגה קספ םייתניב .ךרדה תא יתעדי אל םג הזל
 .הנבוקל ןוויכב ימעפ םישל יתטלחה .אצמתהל יתלוכיו ורהבתה

 ךרד-אל-ךרדבו תולילב הכילה לש תועובש השולש רחאל

 ."הנבוק וטיגל יתעגה

 םה םג ופסנ ,םידליהו םישנה רקיעבו ,ןאיטוא ידוהי ראש

 םינמרגה .תורובב םש ורבקנו העבג התואב רצק ןמז רחאל

 ; הדובעל םהל םיצוחנ ויהש ,םיחמומ םידוהי המכ םייחב וריאשה

 רפתה היה םיחמומה ןורחא .בר ןמז וקזחוה אל הלא םג םלוא
 .ךרעב הנש התוא רבמבונ דע םייחב ראשוהש ,ןירוק בד

 השאר רעיב חמקה-תנחט תבריקב םיאצמנ םירבקה תורוב

 עדונש יפכ .ןאיטואמ מ"ק 3-כ קחרמב ,לופשואל ךרדה דילש

 לש וכרוא ;העברא םרפסמו םיקומע תורובה ויה ,ןכ-ירחא
 ,ורפח תורובה תא .רטמ 4--3 ובחורו רטמ 5--4 היה רוב לכ

 ,ןאיטואב רהוסה-תיב לש םידוהיה םיריסאה ,םיאטילה ירבדל

 .הנושארה היצקאה ינפל םידחא םימי

 "אטילב ינומה חבט'" רפסב העיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 -- ןמזה ; ןאיטואל תינופצ מ"ק ינש ,השאר רעי -- םוקמה

 ,םירבג 4000-כ -- םיחצרנה רפסמ ; 24 8.41 ,7.8.411 ,1
 .םידליו םישנ

 : ןאיטואב וחצרנ רגי לש ח''ודה יפל

 4-ו תוידוהי םישנ 16 ,םידוהי םירבג 235 -- 1
 .םיאטיל םיטסינומוק

 .יאטיל 1-ו תוידוהי םישנ 87 ,םידוהי םירבג 483 -- 1

 1731 ,םידוהי םירבג 582 -- טאילאמו ןאיטואב -- 1
 .םידוהי םידלי 14697ו תוידוהי םישנ

 םניא ח"ודב םירפסמה יכ עודי .שפנ 4,603 -- לכה ךסב
 .לודג רתוי הברה אוה םיחצרנה רפסמש חינהל שי ןכלו םיאלמ

 יכ ,גרבסדנלב ותודעב רסמ ןמרה באטסוג .א סה שיא םג

 םוי יכו 1941 טסוגואב 16-בו 15-ב יסאראזבו ןאיטואב רקיב
 התיה ןאיטוא .םידוהי 4,000--000,/3 םש וחצרנ ורוקיב ינפל

 -קוק ידוהיל םג אלא ,ןאיטוא ידוהי לש קר אל הגירהה-םוקמל
 .לופשוא ,טאילאמ ,הטנווא ,ןיגראט ,ןו'זיו ,הקשיט

 תורוקמ
 .הפיח ,(ןמיילב) רתיבא קודצ

 .י ; 694/585 "םשו די"  ,ןמרה באטסוג תויודע
 .ז /גדר

 "םשו די"  ,דמלמ

 אטיל תודהי

 הניפוא
 ( טעצא4 )

 תורשע המכ הב ויח האושה תנשב .גירוואט זוחמב הרייע
 .םידוהי לש תוחפשמ

 ושפיחו הרייעהמ םידוהיה לכ טעמכ וחרב המחלמה ץורפ םע

 .הביבסב םירכיא לצא טלקמ

 .םינמרגה וסנכנו םוקמה תא םיסורה ושטנ 1941 ינויב 23-ב
 .שאב ולע היתב בורו הרייעה תא םיגוסנה ותיצה םתאצ ינפל

 "םיטסיביטקא" לש ימוקמ דעו םקוה םינמרגה לש םתסינכ םע

 רוסא םהיפל םיווצ ומסרופ .םידוהיל קיצהל לחה רשא ,םיאטיל

 םידוהיה לכ ווטצנ ןכ-ומכ .םידוהיל טלקמ תתל םידוהי-אלל
 םשריהלו אובל ווטצנ םירבגה .הילא רוזחל הרייעה תא ובזעש

 אלו ורצענ םשריהל ואבש הלא ."םיטסיביטקא"ה תדקפמב

 .םייחב דוע וארנ

 וביצהו הילע ורגס ,הלודג ןרוגב וצביק הליהקה ינב לכ תא

 דחוימבו ,םידוהיב וללעתה "םיטסיביטקא"ה .ביבסמ רמשמ

 וזזג ,ד"יה רלדנס לאומש 'ר ,הרייעה ברל .םירבגל ולפטנ

 םישל והוצליא ושארל לעמ הירטמ םע עבוכ ילבו ונקז תיצחמ
 .הפרשלו לקמ לע ותילט

 .םימו ןוזמ אלל ןרוגב םידוהיה תא וקיזחה םימי השולש

 ורבקנו וחצרנ םש ,ןייסארל תולגעב םתוא וריבעה ןכמ-רחאל
 .ןייסאר ידוהי םע דחי
 (ןייסאר : האר)

 ןאימקוא
 ( גו₪אפ)

 ויח האושה תנשב .קיי'זאמ זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע
 .םידוהי לש תוחפשמ 25 הב

 דימ .1941 ינויב 27-ב וא 267-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 -אטאו היה םגיהנמ .םוקמב םיאטילה "םיטסיביטקא''ה ונגראתה

 רוסאל הוויצ אוה םינמרגה תסינכל םינושארה םימיב רבכ .סיל
 .רצעמה-תיבב םקיזחהלו םידוהיה לכ תא

 שקיב םהמ דחא .םינמרג ןאימקואב ועיפוה ילויב 6-ב וא 5-ב
 ."םיטסיביטקא" 15 וילא ופרטצה .םירוצעה לא והוליבויש
 איצוהל הוויצ ותאצבו םירוצעה לצא רצק ןמז ההש ינמרגה

 שובייפו ףסוי ויה םיחצרנה .םוקמב ורונ הלאו םהמ השולש
 .םיגירא תונח לעב היהש ,טימש דחאו ץיבלסוי

 טסוגואב 4-ב .טסוגוא תליחת דע רסאמב וקזחוה םידוהיה
 וחקלנ םירבגה .הטנווה רהנ די-לעש םימסאל קיי'זאמל ואבוה
 רבכ ויהש ,קיי'זאמ תושנל וחפוס םישנהו תורוב רופחל דימ
 .םימסאב םדוקמ

 ז"ט) 1941 טסוגואב 9-ב קיי'זאמ ידוהי םע דחי וחצרנ םה
 .(א"שת באב

 שיש חול תרוצב הבצמ םהיתורבק לע המקוה המחלמה ירחא
 .רוחש

 תורוקמ

 די"  ,םיובנזור יבצ ; 1670/1555 'סמ "םשו די" ,ףייר הנח תויודע
 חיח ; תובוחר ,ךולב הטיג ; רקולפ הטיא ; 1779/1637 'סמ "םשו
 .אבס-רפכ ,יקצייר הרש ; ןולוח ,רגיט

 .2 קלח ,ייעטיל" ,ימלשורי .א

 .(קיי'זאמו הנשקו םג האר)



 !דשה ירפע

 ןארוא
 (ג תא )

 ויח האושה תנשב .הטילא זוחמב ,אטיל לש המורדב הרייע

 .םידוהי לש תוחפשמ 80-כ הב

 .רקובב ,1941 ינויב 23-ה ,'ב םויב הרייעב וארנ םינמרגה

 וראשנ םידוהיה לכ .חורבל םידוהימ ענמ ףא ריהמה שוביכה

 .הרייעב

 ןיע תיארמל .יסחי טקשב ורבע שוביכל םינושארה םימיה

 ינפל תחתמ םלוא .םידוהיב תועיגפ ויה אלו םירדסה ונתשה אל

 בלתשהל םיצמאמב ,םיאטילה לש היח תוליעפ הלהנתה חטשה

 .םידוהיה ןמ רטפיהל ראשה ןיבו "שדחה רדס"ב

 היצנגילטניאה ישנא ודמע םיאטילה "םיטסיביטקא"ה שארב

 טפשמ-תיב ריכזמ ,תורעיה חקפ ,סאנוקנימ ד"ועה .םוקמב

 םיטרס םהידגב ילוורש לע ודנע ,םירחאו ראוד ידיקפ ,םולשה

 ליחתהל ידכ םהל ןתנייש תואל םינכומ ,סרקה-בלצ םע םיגבל

 .הלועפב

 ינויב 28-ה ,תבשל ישישה םוי ןיבש הלילב :ןתינ תואהו

 בצייתהל םירבגה לעש ועידוהו םידוהיה לכ תא וריעה ,1

 ובצייתה רקובב 5-ב .הדובעל תאצל ידכ הדובע-ילכ םע רקובב

 םירדעמו םידוהי םירבג םיעבש םוקמב הרטשמה-תנחת ינפל

 םואנ אשנו תיאטילה הרטשמה דקפמ בצייתה םהינפל .םהידיב

 .םה רקפה םידוהיה ייח ךליאו ןאכמש םהל עידוה אוה .יסרא

 םעה לע ואבש תונוסאה לכל ומרג רשא םה םידוהיה ,וירבדל

 תלטומה הנושארה המישמה .השק דובעל םהילע אבהל .יאטילה

 .המחלמה תעב ושבושש םיכרדה תא ןקתל איה םידוהיה לע

 ןתניי אל ןוזמ .הלילב רחואמ דע רקובה רואמ דובעל םהילע

 .םהל
 םידוהיה ודבע ,םהישאר לע הכמ שמשהשכ ,םיאמצו םיבער

 םינבא םוקמל םוקממ בוחסל םהילע היה .םישיבכב םויה לכ

 -ילכ לכ םהל וגתינ אל ,םהל ויהש ,םירדעמל ץוחמ .תודבכ

 .תוירזכאב םתוא וכיהו םהב וציאה םיאטילה םירמושה .הדובע

 םידבועה םידוהיה תא וארו םוקמב ורבעש ,םינמרג םילייח

 .םידוהיב םיכמו םינעמל םיפרטצמ ויה ,םהב םישגונה םיאטילהו

 -והיהמ וחקל םה -- םיאטילה םירמושה ורתיו אל דושה לע םג

 .םינועשה לכ תא םיד

 ויהש ,םיריעצ ורסאנ םינושאר .םירסאמה םג ולחה ילויב 1-ב

 .ורונו בורקה רעיל ואבוה םה .לומוסמוקב םירבח

 םידוהיה לע היה ילויב 3-ב .םיליבגמה םיווצה אובל ורחיא אל

 "טארנדוי" םקוה ילויב 10-ב .םיינפואהו תורפה תא רוסמל

 ןיבל םידוהיה ןיב רשקמה תויהל לטוה וילע ,םירבח 12 ןב

 ווטצנ ילויב 16-ב .ןוטלשה תוארוה עוציבל גואדלו תונוטלשה

 םע בוהצ-דוד-ןגמ רוחאמו םינפלמ םהידגב לע דונעל םידוהיה

 היה רוסא .רסאג םידוהי-אלל םידוהי ןיב רשק לכ ."1" תואה

 .ידוהי-אל לש ותיבל סנכיהל ידוהיל

 רשא ,הלא לכ ויה םידוהיל םסחיב דחוימב םיירזכאו םישק

 וכפה תעכ .םיטסינומוקה יצירעמ ויה יטייבוסה ןוטלשה ימיב

 םירוסמה םרבד-ישועו ופאטשיגה ידיקפ ,םירטוש ושענו םרוע

 .םינמרגה לש

 ,הנליוובו הנבוקב םידוהי חצר לע תועומש ועיגה ןארואל

 ,טסוגואב 12 ,'ג םויב .תועומש ןתואל ןימאהל היה השק ךא

 לש םהיתב לע םיאטיל "םיטסיביטקא" םע דחי םירטוש וטשפ
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 םידוהי ןכו ,ןתיא ףוג-הנבמ ילעב םיריעצ ושפיחו םידוהיה

 הרשע וחקלנ .רתתסה םידוהיהמ קלח .םיטנגילטניאו םיבושח

 זוחמה-ריע לא ואבוה הדובעל םיחלשנ םהש הלתמאבו ,םישנא

 ,שטרמ ,גואדמ ואבוהש םידוהי דוע םע דחי ורונ םשו הטילא

 ועדי אל הרייעב .הביבסב תופסונ תונטק תורייעו ץנמירטוב

 םיחקלנה תצובקמש הדבועה תורמל .בר ןמז ךשמ ךכ-לע

 ןימאהל םידוהיה וצר אל ,העידי לכ הלבקתנ אל "הדובע"ל

 םידוהי ופטחנ בוש ,טסוגואב 17 ,רקובב 'א םויב .וחצרנ יכ

 לע .עודיז-יתלב םוקמל ולבוה םיריעצ רשע-דחא .םהיתב ךותמ

 .עובשב םיימעפ הרטשמב בצייתהל לטוה םידוהיה לכ

 .םיפסכ תוטיחסל טרפ ,הרייעב יסחי טקש היה םידחא תועובש

 םיעבות ויה ,הליראט הצעומה שארו סאקסואדאס הרטשמה דקפמ

 תוורפ ,ךרע יצפח ,בהז ,ףסכ םידוהיה תאמ םיעבותו םירזוחו

 .הדובעל םידוהי וחקליי אל רתויש ,ךכ בגא םחיטבהב ,דועו

 ,םידוהי ףוטחל בוש וליחתה ,רבמטפסב 1 ,םיירהצב 'ב םויב

 םירשע .רפוכב םמצע ודפ םיבר .םילוח וליפאו ,םישנ םג םעפה

 -געב הרייעה ןמ ואצוה ,םילוחו םישנ םכותב ,םידוהי העבראו

 אוהו ,םידבוע ונממ םישרוד יכ ,"טארנדוי"ל רמא דקפמה .תול

 םייואר םידבוע רתוי ול ןיאש חיכוהל ידכ םילוח הנווכב חלוש

 .םישנאה ול ונימאה םתומימתב .םמשל

 ןידארל וטלמנו ריעהמ טאל טאל וקמחתהש םידוהיה ןיב ויה

 חרואב תוכייש ויה ולא תוכומס תורייע יתש .קושיליסוולו

 -סוכ יכ ,זא ויה םירובס .היסורולייבל יביטארטסינימדא

 .דבלב אטיל ידוהי לש םקלח-תנמ איה תונערופה

 "הדובע"ל םאיבהל ידכ םידוהי ופטחנ בוש רבמטפסב 5דב

 וניע ,רלימ ,הרסנמה לעב תא .םלוכ ורונ םשל ךרדב .הטילאל

 ותשא תא ויניעל וסנא ,ופסכ לכ תא ונממ וטחסו תוירזכאב

 .םלוכ ורונ ךכ-רחאו ,הרשע-שמחה תב ותב תאו

 םידוהיה תיראש תא וצביק ,רבמטפסב 8 ,רקובב 'ב םויב

 ורמשו ,םיבורב םינייוזמ ,םיבר םיאטיל ודמע ביבסמ .הרייעבש

 םידיקפה לכ ובצייתה וז דיקפתל .הלילח טלמיי אל שיאש

 החילצה ,12 תב ,יקסנאקרוי הביל ,תחא הרענ .םוקמב םייחרזאה

 לע בוכר אוהשכ הירחא ףדר ,הליראט ,הצעומה שאר .חורבל

 ,םיכומסה םירפכה ןמ ,תואמל םיאטיל .הריזחהו השפת ,סוס

 האמכ .םידוהיה לש םשוכר תא זובל ידכ םיקשבו תולגעב ואב

 שרדמה-תיבל וסנוכ ,םידלי 70 םכותב ,םידוהי השימחו םירשעו

 ואיצוה ,(א"שת לולאב ז"י) רבמטפסב 9"ב ,תרחמל .םש ואלכנו

 םשו ,קירי'זוא רפכה תבריקבש רעיה לא םואיבהו םלוכ תא

 .וחצרנ

 ,םידוהי םירבג 541 ןארואב 10.9.1941-ב וחצרנ רגי ח"וד יפל

 .םידוהי םידלי 149-ו תוידוהי םישנ 1

 "'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ ןארואב םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח

 הלאמש רטמ 200 ,ןארואמ מ"ק 1,5-כ רעי -- םוקמה ,1

 -- םיחצרנה רפסמ ; 10.9.41 -- ןמזה ;יאנוקצורד רפכל ךרדהמ

 .םידליו םישנ ,םירבג 1

 -תנחתו הניטסאק םגאה ןיב ,יאינוקניצראמ רעי -- םוקמה .2

 .200"כ -- םיחצרנה רפסמ ; הנחתהמ רטמ 200-כ ,תבכרה

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,גרבנטור המלש תודע

 .1947 ןכנימ ,4 'סמ "ןברוח ןטצעל ןופ"
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 לופשוא
( 115 ) 

 ריעמ תינופצ מ"ק 20-כ ,אטיל לש החרזמב הנטק הרייע
 .ןאיטוא זוחמה

 .םידוהי לש תוחפשמ 100-כ הב ויח האושה תנשב

 227ב רבכ .1941 ינויב 26 ,'ה םויב הרייעב וארנ םינמרגה

 ללותשהל וליחתה ,מ"הירב---הינמרג תמחלמ ץורפ םוי ,ינויב

 "םיעלקה תדוגא" ירבח הלא ויה .םיאטיל לש תויפונכ לופשואב

 -דיקפו סיבאג סאנוי ןחוטה לש וגב ודמע םשארב ,רבעשל
 ,הביכרבו לגרב ,תונוש םיכרדב .סינוי'צוקימ סאליבופ ראודה
 ואצי םשמו סאקצארוג רכיאה לש וקשמ דיל םיערופה ופסאתה
 .םידוהיב עורפל ולחהו הרייעל ןגרואמב

 .וחצרו וזזב ,וכה םה

 ריאמ-םייח ידוחיה םלעה היה םיגושארה תונברקה ןיב
 ורי הליהקה לש טחושב .בוחרב וב ורי םיערופה .גרבסולש

 לופשואל עיגה חרזמ רעב םלעה .ץחרמה תיב די-לע תוומל

 .וב הריו םיינפואהמ ודירוה סיבאג ערופה .ןאיטואמ וינפואב

 -תיבל ותוא ובחט םד תתושו עוצפ .תוומל וב עגפ אל רודכה

 ועיגה עתפל .חצרל םידעוימ ,םירבג וסנכוה םשל ,רצעמה

 םמיע םוחקלו םירוצעה תא וררחש ,ןאיטואמ םייסור םילייח
 .חוטב תווממ ולצינ ךכ .הרייעהמ םתגיסנב

 רובעל םהילעש ,םידוהיל ועידוה הרייעל םינמרגה תסינכ םע

 -תיבל ביבסמ םירצ תובוחר המכב עבקגש וטיגב ףפוטצהלו

 השרוה םישלחלו םילוחל קר .ץחרמה-תיב בוחרבו שרדמה

 .םימדוקה םהירוגמ יתבב תינמז ראשיהל

 םיבחסנ ויה םיקזחו םיאירב םידוהי םירבג .דימ לחה חצרה

 -תמחלמ ימימ תוריפחל םישנא 10--5 תונב תונטק תוצובקב

 םיפחדנ ויה םש .תולודג תוציב די-לעש הנושארה םלועה

 .תומלש תוחפשמ םג ובחס םיערופה .םטיאל םיעבוטו תוציבל

 ,רשיפ סחנפו קחצי םיחאה ןכו סנורא תוחפשמ ויה תונושארה

 םיחצורה .דיס רובל וכלשוהו ידוהיה תורבקה-תיב דיל וחצרנש
 .סוי'ציוואיקנאיו סיבאג ויה

 -ישעל ובשחנש הלא ,הליהקה ידימא וחצרנו בר ןמז רבע אל

 .הביבסב הדובעל םירבעומ םהש םהל רמאנ .םיסכנ ילעבו םיר

 לאומש ,ץ"כ לידנוז ,ןמלדייא דוד "יבכמ" ןקסע היה וז הצובקב

 השרוחל ואבוה םלוכ .םהיתוחפשמ םע ץיבולוו ןמסוז ,גרבסולש

 וכיח םיחצורו ,םינכומ תורוב רבכ ויהש םוקמב ,סיקשיטוב דיל
 .םהל

 םהיניבו םידוהי העשת לש תישילש הצובק האצוה םהירחא
 סיבאג ולסיח םתוא םג .םירחאו ריירש בקעי ,ץ"מ יכדרמ

 -שפומ םילוורשב ,רק םדב םישנאה תא וחצרש ,סוי'ציוואיקנאיו
 .םהילע סרק בלצשכ םיל

 ויה םידוהי לש תונטק תוצובק : הגופה אלל רבדה ךשמנ ךכ

 ,ורכזנש תומוקמל ףסונ .םינוש תומוקמב תוחצרנו תואצומ

 ,ץחרמה-תיב דיל ,יסורה תורבקה-תיב דיל םג םידוהי וחצרנ

 .יארויאב רפכה דיל טנָאווזוי שיבכב ,היחפנה דיל ןאיטוא שיבכב

 .םהיתבב םג וחצרנ םידוהי

 "יוואס סאנאטנא ריעצה יאטילה .העווזו סנוא ישעמ םג ויה

 תא הב עציבש רחאו ,הידוהי הריעצ ורבח םע דחי סנא סויל

 אטיל תודהי

 רחאל התמו השק העצפנ הריעצה .וחודקאב השארב םלה וממז
 .הירוסיב בר ןמז הלתפתהש

 .המחלמה תליחת ינפל םידחא םימי קונית דלונ ץ"מ לרימל

 היווגה תא וקרזו םאה יניעל םירזגל קוניתה תא וערק םיערופה
 .רצחל

 ונב ,זרמאק בייל 'ר ריעצה ברה לש ותומ היה דחוימב דירחמ

 סנא סינופָא'צ חצורה .זרמאק ילתפנ-ןורהא 'ר ןקזה ברה לש

 -תיבב ואלכו בייל 'ר תא רסא ךכדרחאו באה יניעל תבה תא
 והוליבוה זאו הייתשו לכוא אלל קזחוה םידחא םימי .רצעמה

 .ומצעל רבק רופחל וילע וויצו ןאיטואל ךרדב ויערמו סינופָא'צ
 .וקנחל לחהו ותרגרגב וזחא ,סינופָא'צ לע ץפק זרמאק בייל 'ר
 .וגרהו בייל 'רב הרי ,חצרב וילא רבחש ,סינופַא'צ לש ורבח
 .וייח לע קבאנו םילוחה-תיבב סינופָא'צ בכש םיבר םימי

 םיאטיל לצא אובחמ אוצמלו חורבל וסינ םיבר םידוהי

 התיהש ,גרבסולש לזייר קר .וחצרנו וספתנ םבור .הביבסב

 הלעב ידיב הלע םיבר םיצמאמב .הדרש ,יאטילל האושנ
 .הריתסהל

 תא םיאטילה וזזב ,וטיגל ורבעוה םידוהיה ינורחאש רחאל
 .םהיניב והוקליחו םידוהיה שוכר

 רפסמ .םויל םוימ םישק ושענ וטיגב םידוהיה תיראש ייח
 ויה ,תוריעצה רקיעב ,םישנה .תחפו ךלה םיריעצהו םירבגה
 .םייוניעו הלפשהל תונותנ

 תיראש לכ .א"שת לולאב 'ו ,1941 טסוגואב 297ה עיגה

 ילתפנ-ןורהא 'ר ןקזה ברה תא .ןאיטואל ךרדב הלבוה הדעה
 תוקתושמה וידיו וילגרשכ הלגע לע וחינה ,קתושמ היהש ,זרמאק

 וחצר םלוכ תאו ,םידלילו םישנל םירבגה ןיב ודירפה .תוררגנ

 וחצרנ וב םוקמ ,הרייעהמ מ"ק 15-כ קחרמב השרוח תבריקב
 .הביבסהו ןאיטוא ידוהי לכ

 םירבקה ורדוג ,הליהקה ידירש ורזח רשאכ ,המחלמה םותב
 .(ןאיטוא האר) הבצמ המקוהו

 תורוקמ

 .ןואריק ,יקסנלפוק לטומ ; םייתמר ,יקסנלפוק בקעי תויודע

 ינר'ּזָא
(2541) 

 ,אטיל לש החרזמ ןופצב זוחמ-ריע איה (יאסאראז) יִנרָא'זַא
 שיבכה לע תנכוש איה .ןילופו היבטל םע לובגה תבריקב

 הב ויח האושה ינפל .םימגא הברה תפקומו קסניווד--הנבוק

 .םידוהי 1500דכ

 םידוהיה וכירעה אל מ"הירב--הינמרג תמחלמ ץורפ םע
 עונל ולחה רשאכ ,המחלמל ינשה םויב קר .בצמה תא יוארכ

 םקלחב ,םיחרוב םיטילפ יפלאו גוסנ יטייבוס אבצ ריעה ךרד

 .ריעהמ חורבל ולחהו םיימוקמה םידוהיה ועזעדזנ ,םידוהי לודגה

 לש תוצובק .ןושארה םויב ומכ לק הכ היה אל הז רבד ךא

 ימ לכב םירוי ויהו םיכרדב םיחרובל וברא םינייוזמ םיאטיל

 דמע ינרָא'זַאב "םיטסיביטקא"ה שארב .היסורל רובעל הסינש

 -והיב תוערפה תא ןגריאש אוה אוה .בונאזק םשב ימוקמ יסור



 הדשה ירע

 תיאשחה הרטשמה שארו סיקאש הרומה ויה וירזוע ישאר .םיד

 -לכה תוארוהב וקפתסה אל םה .סיטייקיזורב ינרָא'זַאב רבעשל

 ךכ .תוללעתהו חצרב ולחה ןושארה םויהמ .םידוהי תולפמה תויל
 ץיבָאקשאפ ימוקמה ינלופה .הקנב בייל תא ריעה זכרמב יח ורבק

 ןב ידוהי ,קיבונ רב הנחטה לעב תא ריעה תובוחרב ץירה

 .ןילאטס לש ותנומת תרמוסמ ובג לאשכ ,םינומש

 תא ופסא .תולגע לש בר רפסמ יִנרָא'זַאל ועיגה טסוגואב 26דב
 -יקארל לוכיבכ םעיסהל ידכ ,ןהילע םתוא ולעהו םידוהיה לכ

 דאמ טעמו ןוזמ תצק םמיע תחקל םידוהיל רמאנ .הדובעל קוש

 ולבקי םהיכרצ לכ תאו רהמ רוזחל םירומא םה ןכש ,ןילטלטמ

 השק דובעל םהילע אהיש ורבס םיאצויה .קושיקארב םייתניב

 םירבדל וניכסה ןורחאה ןמזב יכ ,ןכוסמ םהל הארנ אל רבדה ךא

 םכרדל םה םילבומש ,םתעד לע הלע אל .םיעורג רתוי הברה

 .הנורחאה

 תא ריעה-שאר דייצ תולגעה לע ולע םידוהיה לכש רחאל

 .הצלמה-יבתכמב הליהקה יבושחמ םיינשו קיגזר והילא 'ר ברה

 שקיבו ,"םיבוט םידוהי" ,םירשי םישנא םהש בתכ ריעה-שאר

 האצי הריישה לכ .בוט םהילא וסחייתיו הפי םתוא ולבקיש

 .םתוא םיוולמ םינייוזמ םיאטיל םירמוששכ ךרדל

 תבריקב יאי'צוגַאד רעיב ,ןאיטואל ךרדב מ"ק 15 ורבע רשאכ

 תדרל םהל ורמא ,טפלאשנא הרייעל ךומס ,יאנוי'ציוואס רפכה

 ואר םידוהיה ."!טשפתהל" :הדוקפה העמשנ דימ .תולגעהמ

 םהילע ךשח םמלוע .םירופח תורוב יפ לע םידמוע עתפל םמצע

 םושו םינייוזמ םירמוש םיפקומ ויה םה .המימשה התלע םתקעזו

 וליחתהו טשפתהל ובריס םישנה .התיה אל החירבל תורשפא

 ךותל תוריל ולחה םירמושה .הלהב המק .םירבעה לכל ץורל
 ינרָא'זַא ידוהי לכו הכורא העש הרבע אל .הירידתונוכמב להקה

 תא הגירהה םוקמל בחס ,ץיבָאקשאפ ,םירמושה דחא .וחצרנ
 .רובל יח וכילשהו רפוטלש לאימחרי םיילגרה-עוטק הכנה

 ,קולאס ,טאיסודמ םידוהי םג ודמשוה םוקמ ותואבו םוי ותואב

 םידוהי יגש קר .טשקודו ינאשמיר ,טנומרוט ,טפָאילאטנא

 וניא ותחפשמ םש) ןורהא דחאה םש .רובהמ טלמיהל וחילצה

 הביבסב ובבותסה וטלמנש רחאל .ןמלוש םייח ינשהו (עודי

 ופוסב תוומל הרונ ןמלוש םייח .םהירחא תשפחמ הרטשמהשכ

 יוכיס ול ןיאש ותוארב תעדל ומצע דביא ןורהאו ,רבד לש

 .לצניהל

 ןבכ ידוהי ,ביורט לארשי ,דחאה .םידוהי ינש ורתונ ינרָא'זַאב

 אטאטל ותוא וריאשה .םיאטילה לע דואמ לבוקמ היה ,םישש

 דחא ריהב םויב .ןמז ךשמנ אל הז דסח םג .ריעה תובוחר תא
 .והותימהו וב ורי

 ותיבב אבחתה אוה .היסורל יושנ היה ,רדיינש לאימחרי ,ינשה

 הבישיה וילע הסאמנ ןמזה ךשמב .רוביצב וינפ הארה אלו

 אוה ,ךכ וא ךכ .דובעל אציש וילע הצחל ותשאש וא ,תיבב

 .וינפ תוארהל רמומ ידוהיל םג היופצה הנכסה תא ךירעה אל

 ותשא םע דחי היסנכל אציו גח-שובלב רדהתה עובשב 'א םויב

 הליפתה עצמאב ואיצוהו בונאזק ותוא ההיז ןאכ .התחפשמ ינבו

 רעיה ןוויכב ריעה תוצוחב וליבוה ףולש וחדקאשכ .היסנכהמ

 ואיבה בוגאזק .ותנתוח ינונחתו וינונחת וליעוה אל .'ץוגומב

 .תוומל וב הריו ולש גחה-תפילח תא טושפל וצליא ,רעיל

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-ירבק תמישרב

 :ולא םילמב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 רפכה לש רפסה-תיבמ מ"ק 3 ,סימָא'זזפ רעי -- םוקמה
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 -- ןמזה ; טאיסוד--יאי'צוגַאד שיבכהמ רטמ 500 ,יאיקשרטלב
 .םידליו םישנ ,םירבג 2569 -- םיחצרנה רפסמ ;1

 (יאסאראז) ינרָא'זָאב וחצרנ 26.8.41דב יכ ,רמאנ רגי ח"ודב

 ,דחא יאטיל טסינומוק ,תוידוהי םישנ 1113 ,םידוהי םירבג 7

 .דחא יסור טסינומוקו םידוהי םידלי 7

 המחלמה ירחא ומיקה תוכומסה תורייעהו ינרָא'זַא ידוהי ידירש

 םינומט ןאכ" : תבותכה הילעו ןורכז-תבצמ םיחאה-תורבק לע

 ידיב תוירזכאב ודמשוהש ,הביבסהו יאסאראזמ םידוהי 0

 ."1941 טסוגואב 26-ב םינמרגה םיטסישאפה

 תורוקמ

 .1948 ,ןכנימ ,ברוק לאימחרי

 .הילטיאב םיטילפה זכרמ ןולאש ,ץיבוליפוק היסח

 .םילשורי ,פוטניל בד

 הלוגארייא
( .42310041 ) 

 .םידוהי 450-כ הב ויח האושה ינפל .ןאדייק זוחמב הרייע

 -ארייאל םינמרגה וסנכנ רבכ םירהצה-רחא ,23.6.41 ,'ב םויב

 "םיטסיביטקא"ה ידיב ורונ שוביכל םינושארה םימיב .הלוג

 (לשריה) יבצ םהיניב ,היגיהנמו הדעה ישארמ המכ םיאטילה
 םינקסעכ ועדונ הלא םישנא .ץיבוקרמ ףסויו ץיבונגק לאכימ ,ויז

 םגו ידוהיה רוביצה לכ לע םילבוקמ ויהו בל-ירשיו םינמאנ
 .יאטילה

 םהל ועבקו םהיתבמ הרייעה ידוהי תא ושריג רצק ןמז רחאל
 .זיולקהו שרדמה-תיבל תסנגכה-תיב ןיבש חטשב םירוגמ-םוקמ

 םידוהיה-הנחמ םשב םישנאה יפב ארקנו ליתדרדג ףקוה הז חטש

 םירגובמה םידוהיה תא רקוב ידמ םיאיצומ ויה םשמ .וטיג וא

 תודובעב דוחיבו תכרפמו השק הדובע לכב םתוא םיקיסעמו
 .שלחלו ןקזל בל ומש אל .רקיעה ןאכ התיה תוללעתהה .תויוזב
 ,ןיטסק בקעי 'ר לודגה ןדמלה םג היה הדובעל םילבומה ןיב

 ."בקעי טפשמ" הכלהב רפסה לש ורבחמ

 םוקמל רובעלו הנחמה תא בוזעל םידוהיה לכ ווטצנ דחא םוי

 דע ובשי םשו םהלש הדובעה-םוקמ היהי םשש םהל רמאנ .רחא

 הלוגארייאל ולגוה "הדובע םוקמל הרבעה" םשל .המחלמה רמג

 דחא לכ .ןוליוו קושיקיי'צ תוכומסה תורייעהמ םידוהיה םג

 םיוולמ .ומצעב תאשל ותלוכי יפכ ויצפחמ ותא תחקל השרוה

 -תנחטל ןוויכב רהה דרומב םידוהיה ולבוה הרומח הרימש
 רהנה לא תעפתשמה העבגה עלצב .הסיבודה רהנ לעש םימה

 ,רפיס הז םוי לע .םידוהיה וחצרנ םשו ,םירופח תורוב רבכ ויה

 . סיריגלאראק רפכהמ שואידט יאטילה רכיאה ,המחלמה ירחא

 :יקיליוול ךומסה

 הטיחשל וכילוה רשאכ ,הלוגארייאב הרקמב יתייה ינא"
 םיכילומ יכ ונימאה םידוהיה .הביבסהו םוקמה ידוהי תא

 םואתפ וארו הסיבודל וברקתה רשאכו ,הדובעל םתוא

 םהיתוליבח תא וכילשה ,םיחותפה תורובה תא םהינפל

 .עקבתהל הלכי המדאה םגש דע ,תוקעצבו תולליב וצרפו

 תדמוע הנדוע הנומתה .ינזא תא יתמטאו סוסב יתקפד ינא

 ."יניע דגנל היח
 דעה יטייבוס טפשמ-תיב ינפב דיעה 1961 רבוטקואב 3זב
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 *ירטוש תגולפב היהש רפיס ראשה ןיב .סאקויטאמ סאנארפ

 -שהל הלוגארייאל 1941 רבמטפסב 1-ב ועיגהש םיאטילה רזעה

 .תסנכה-תיבב םיזכורמ ויה םידוהיה לכ .םידוהיה חצרב ףתת

 םש ,הסיבוד רהנה תפשל םירבגה לכ תא וליבוה םויה ירהצב

 םתוא ודימעה .רטמ 60--50 לש ךרואב רופח רוב רבכ היה

 םידוהיב ורי רזעה-ירטוש תגולפ .םירויה לא םבגשכ תורושב

 תורובה ךותל םייח וכלשוה םידחא .רטמ 6--5 לש קחרממ

 לכ ונמזוה חצרה ירחא .הלעמלמ ,תורובה תפשמ םחב וריו

 הכשמנ רשאו םיכירכו הקדוו וקליח הבש ,הדועסל םיפתתשמה
 .תוצח ירחא דע

 רורחשה ירחא הב רקיב רשא ,הרייעה ןב ,טירב היבוט
 .םירבקה לע תועור תורפ אצמש רסומ ,1944 רבמבונב

 .רמוכהו רפסה-יתבמ םירומ םג ויה םיחצורה ןיב

 2.9.41-ל 28.8-ה ןיב וחצרנ הלוגארייאבש אבומ רגי ח"ודב
 .םידלי 195-ו םישנ 260 ,םידוהי םירבג 207 --

 תורוקמ

 .141 'מע ,'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט"

 .טירב היבוט תודע

 .ןהכ לרעב ,"דלאוו ןוא דיי ָא"

 קירוטניא
 (1אדטתאמ )

 הרייעבו הב ויח האושה תנשב .ןאיטוא זוחמב הנטק הרייע

 .םידוהי לש תוחפשמ 40-כ הדורטייר הכומסה

 .הדורטיירו קירוטניאב םידוהיה תורוקל ןיכומיס לכ ונאצמ אל

 ידוהי חצרל זוכיר-םוקמ השמיש ןאיטוא זוחמה ריעש רחאמ
 ןאיטואב וחצרנ הדורטיירו קירוטניא ידוהיש חינהל שי ,זוחמה
 .1941 תנש טסוגוא שדוחב
 (ןאיטוא : האר)

 הטילא
 ( 1 יש5)

 ריעה .הנבוקל םורדמ מ"ק 70-כ תנכוש הטילא זוחמה-ריע

 ,חרזמ-הטילא :םיקלח ינשל התוא גלפמה ,ןמיינה לע תבשוי
 -כואה התנמ הינשה םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל .ברעמ-הטילאו

 .שפנ םיפלא תעבראמ רתוי הרייעב תידוהיה היסול

 -וקתב .תיאבצ-תיגטארטסא הדוקנ דימתמו זאמ התיה הטילא

 םיקהל םיטייבוסה וליחתה (1941--1940) הרצקה םתלשממ תפ

 התיה איה .לודג יאבצ הפועת-למנו םישדח םיניטקרסק ןאכ
 תא םינמרגה ותיחנה הילע רשא אטילב תונושארה םירעה תחא

 .תיריוואה המולהמה

 יזכרמו תושק ריעה הצצפוה המחלמל ןושארה םויב רבכ

 םג םתומ ואצמ וז הצצפהב .תובהלב ולע ריעה יקלח ינש

 21-ה ןיבש הלילב רבכ יכ ,רפיס יאבג ר'"'דה .ריעה ידוחימ םיבר
 תא הצח אוה .הצצפהה שערמ 4 העשב ררועתה ,ינויב 22-ל

 הלפנ ,תיבה ןמ אצי ךא .הנליוול סונל הנווכ ךותמ רהנה

 אטיל תודהי

 חרב לוכיש ימ לכ .הלהב המק ריעב .תיבה תא הבירחהו הצצפ

 רובעכ .ריעהמ מ"ק 3 קחרמב רכיא לצא טלקמ אצמ אוה .הנממ

 -יביטקא"ה ןכש ,רכיאה תיב תא בוזעל וילע היה םידחא םימי

 .םידוהי איבחי לבל יאטיל לכ לע ומייא םיאטילה "םיטס

 האצותה .ינמרג לייח גרהנ וליאכ הלילע הצפוהש ורפיס ריעב

 ורונו םידוהי תואמ המכ ורסאנ ןכו םידוהי יתב ודדשש התיה
 -אלסָא'צ יאטילה .דוסי היה הרקמל יכ הארנ .םיניטקרסקל ךומס

 :רורחשה ירחא רפיס ,טאקסואליזדראב סאוו

 תרוש ךותמ .הנבוק בוחרב םג םינמרגה ורבע םכרדב"

 הרצענו תחא תינוכמ תוחפל האצי ,תועסונ תוינוכמ

 וילגר תא הסיע אוה .ןיצק הנממ ץפק .הכרדמה דיל

 ךותמ אצי העש התואב .הכרדמה רבעל זז לחהו ומדרנש

 תוירי יתש ריוואה תא וחלפ םואתפ .ינש ינמרג קנט

 .וגרהנ םינמרגה ינש .ק"שרהמ לש חמקה-תנחטמ ואבש
 .אצמנ אל שיא ךא ,הנחטל דימ הצרפ םילייח תגולפ

 .הנחטל ונפוה םהיחתות יעולו הדמע וספת םידחא םיקנט

 ראשנ אלש דע הנחטה תא ושיערה תוקד רשע ךשמב

 -מרגה לש הנושארה הדוקפה הלפנ םג זא .דירש הנממ
 םייתאמ גרוהל ואצוי -- עגפייש ינמרג ןיצק לכ לע :םינ

 ."חאמ -- לייח לכ לעו ,שיא

 םיכרדה .ריעל רוזחל היסולכואה הלחה תובהלה ךוש םע

 םידוהיה .םדקתמה ינמרגה אבצה ידי-לע תוסופת ויה תוישארה

 םידוהי תואמש רפסמ יאבג רי'ד .תוידדצ םיכרדב תכלל ולדתשה

 אצמ הריעה עיגהש ימ .תורעיבו תודשב ,תולעתב וללוגתה
 .דודשו ץורפ ,ףורש ותיב תא

 אבצה ןוטלשב האצמנ דוע ריעה .טולשל ונגראתה םיאטילה

 אצמ אל רבדה ."הדשה ימרדנ'ז" וחקיפ רדסה לעו ינמרגה

 ונפ םה ינוי ףוסבו ,םיאטילה לש תימוקמה הלהנהה יניעב ןח
 -וקב לופיטל תישפוח די ושקיבו ינמרגה ריעה-ןיצקל ריכזתב

 דקפמו זוחמה לשומ ונגולתה ריכזתב .םידוהיבו םיטסינומ

 םינומ םה .הטקש הנניא הטילא תביבס יכ ,םייאטילה הרטשמה
 : ךכל תוביס שולש

 -ינומוקהמ םיבר .םיטסינומוקו םידוהי הברה ויה הטילאב .1

 םיתעלו ,םידוהי לש םעויסב .תורעיב םיבבותסמו וחרב םיטס

 .םייטייבוס םילייח םע רשק םיאצומ םה ,םינלופ עויסב

 .ידמ ךר אוה םיטסינומוקל ינמרגה ןוטלשה לש וסחי 2

 םיריסא ןעמל םיינמרג םילייח םיברעתמ תובורק םיתעל 3
 .רסאממ םתוא םיררחשמו םיטסינומוקו םידוהי

 : ראשה ןיב םיעיצמ ריכזתה יבתוכ

 עידוהל ילב ,םוקמב םיריסאה תא גורהל תושר לבקל .1

 .והשיממ תושרל קקדזהל ילב םירסאמ ךורעל ןכו ,ריעה ןיצקל

 םושל תונעיהל אל ןכו רהוסה-תיבמ דחא ףא ררחשל אל 2

 .םיריסאה תבוטל םיינמרג םילייח לש םדצמ תושקב

 תא תוקנל ידכ * םינאזיטרפ תוגולפ ןגראל תושרהל 3
 .רוזיאה

 תא תוקנל בייחתהל םינכומ םהש ויבתוכ םיזירכמ ריכזתב
 .םימי הרשע ךות םייוצר-יתלבמ זוחמה

 לפטל לחה םידוהיב ןכש ,הרהמ דע ואלמתנ םהיתושקב

 םירקבמ ולחה וירזועו ןאמאה בטסוג ופאטשיגה ןיצק .ד .סה

 לדה רוזיאב ,וטיג עבקנ םידוהילו בר ןמז רבע אלו ,ריעב

 .םיאטילה םיחצורה םמצע תא וניכ ךכ *



 הדשה ירע

 ,"יאישוארק" רוזיאל רובעל היה םידוהיה לע .רתויב בוזעהו
 .הובגה-בוחרהו הנבוק ,קוריה ,סילַאלישה ,ןמיינה תובוחרב
 ,םחל 'רג 875 איה עובשל הנמה .תונוזמ םיביצקמ םג םתייחמל
 םג ךא .םינמושו רכוס ,םוש ,ןיסירג 'רג 757ו חמק 'רג 0
 .ןתינ אל הז

 ,םיפוכתה םירסאמה ךא ,םהייח תא ןגראל םיסנמ םידוהיה
 .והשלכ ןוגרא לש ומויק םירשפאמ םניא תויוללעתההו תוחיצרה

 .תינומהה הדמשהה הליחתמ טסוגוא עצמאב

 דקפמל התנפ ופאטשיגה .לודג םייובש הנחמ אצמנ הטילאב

 וליחתהש ,םיסור המחלמ-ייובש 100 חולשל השקיבו הנחמה

 .ריגזדיו רעי רחבג הדמשהה"םוקמכ .תורוב רופחל

 םיטרסה ידנוע" םיאטילה ,היעצבמ תוירזכאו הדמשהה לע

 םיארוק וגא ,הדובעה-תוריש תוגולפו רזעה ירטוש ,"םינבלה

 םהידי-ומב ועציבש הלאכ םהיניבו הייאר ידע לש םהיתויודעב
 .םינומהה חצר תא

 ינמרגה שוביכה ימיב היהש ימ ,סיטייאטשקינ סאסנופלא
 םעפ ךיא ספתנש ירחא רפיס ,הטילאב ןוחטבה יתוריש דקפמ

 -אבוא יאטילה הדמשהה תעשב םיחצורה תגולפ לע דקיפ תחא

 .לאמש לעו ןימי לע הכיחו ודיב לוגרפ םע בבותסהש ,סיניל

 תועורזב ץר דליהו ,הנבמ הפרמ הידוהי השא האר םואתפ
 ,ןטק ינא ,יל וחלס ,םידוד" : חפייתמו םיחצורה רבעל תוטושפ

 קרזו ויפגמב דליב טעב סינילֶאבוא ."רבד םושב םשא ינניא

 -ןיצק ידרשממ םינמרג םילייח המכ ודמע ביבסמ .רובל יח ותוא

 .םיחצורה תוירזכא לע ונטר םהמ םידחא .הזחמה תא ומליצו ריעה
 -ייבוסה ידי-לע ורסאמ ירחא רפיס סארטאיפ סוי'ציוואילואס

 : םיט

 יתגהנ םידוהי םע .םידוהי תדמשהב ליעפ יתייה"

 תא .םידליו םינקז ,םישנב ללעתמ יתייה ...תופיקתב

 יתייה אל .ץע-ילוב ומכ תוינוכמל קרוז יתייה םידליה

 .ןייכבלו תוהמאה ינונחתלו םידליל בל-תמושת לכ הנפמ
 ."'םיינמרג םיקרמ 55 יתלביק םינומהה חצר ירחא

 םעפש רפסמ ,ריסא ומצעב היהש ימ ,סארטאיפ סאנוקלאב

 זאו הדובעל סוי'ציוואיקטור םשב רזע"רטוש ותוא ליבוה

 הפי עיגה דחוימב ,םידוהיב קזח יתיכה ןכ םג ינא" :ראפתה
 .ייקסנאליש ןידה-ךרועל

 : םירקוחל רפיס סוי'ציוואירוב .י

 שאר תייוולב ונכלה םשמו ןוחטבה-תרטשמ תיבל ונאב"

 300-כ וקזחוה הב ,רצח לא הטילא לש ןוחטבה-תרטשמ

 תאש ונל עדונ .רהוסה-תיבל םתוא ונאבה .הטילא ידוהי

 .תורוב םש םירפוח רבכ יכו ריגזדיו רעיב ותימי םידוהיה

 300-כ לש קחרמב .לכתסהל ונכלה םירחא םירוי םע דחי

 תורוב ינש םינכומ רבכ ויה ,ריעב ,אלכה-תיבמ רטמ

 תורובה תא .םירטמ 5 לש בחורבו םירטמ 30 לש ךרואב
 .ד.ס ןיצק ואב ךכ-רחא .המחלמ-ייובש ,םיסור ורפח

 רמא םגרתמה .םגרתמו םינמרג םילייח השיש"השימחו

 תא םיאלממ ונא .םידוהי דימשנ וישכע" :תיאטילב
 לוכי וניא יכ שיגרמה ,בבלה ךרו אריה ...ררהיפה תדוקפ

 ןמ טקשב דומעיו םידעצ םישולש גוסיי ,תאז תושעל

 -תיבמ איבהל םירטושה לע הוויצ ינמרג ותוא ."דצה

 םירבג 120-כ תורובה לא וצירה ...םינודינה תא אלכה

 ויה םלוכ רשאכ .רובה ךותל תדרל םהילע וויצ .םידוהי

 ..םישנאה תא ולסיח םינמרגה ...תוירי ועמשנ הטמל
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 ותש םיאטילהו םינמרגה ...השדח הצובק איבהל וכלה

 250-כ תוומל ורוג םוי ותואב ...ןאכל האבוהש ,הריב

 ץנאמירטוב תרטשמ דקפמ םג ףתתשה תויריב .שיא

 םינמרגה םע דחי זוחמהו הטילא ריעה ישאר .סיקסרפסאק
 ."סאטיר תדעסמב הרכושל ברע ותוא ותש

 : רקוחל רפיס סיטייאטשקינ .א

 -מרג הנבוקמ הטילאל ואב רבמטפס תישארב יכ ינמוד"

 ...םילמס העברא םע ןאמאה .ד .סה ןיצק ,ופאטשיגהמ םינ

 ינא .סוי'ציוואיקנז ןוחטבה-תרטשמ שאר םע וחחוש םה
 הז יכ ,תינמרגל תיאטילמו תיאטילל תינמרגמ יתמגרת

 ויה ןאמאה שיגהש המישר יפל .תינמרג עדי אל ןורחאה
 םייוסמ רפסמ הביבסה תופנמ הטילאל איבהל םיכירצ

 סוי'ציוואיקנז לע היה וז הרטמל .םישנו םירבג ,םידוהי לש

 הטילאל ואבוה לכה-ךסב ..."טסולוו" לכל חילש רגשל

 ירעש ...רהוסה-תיב רצחב םתוא וזכיר .שיא 1,000דכ
 ,רעיל ןוויכב הרבעוה םידוהי תצובקו וחתפנ רהוסה-תיב

 וולתנ םידוהיה תצובק לא .תורוב םינכומ רבכ ויה םש

 -יביטקא"ו םינמרג םילמס המכ ,ןאמאה ,סוי'ציוואיקנז

 תוולתהל סוי'ציוואיקנז ןימזה יתוא ...םיאטיל "םיטס
 .הקדוו קובקב ודיבו רוכיש היה אוה ."לכתסהל"  ,וילא

 טשפתהל םהחילע וויצ ,םידוהיה תא ואיבה רשאכ

 -מרגה םילמסה ורי ךכ-רחא .תורוש תורוש רובב בכשלו

 איבהל וכלה םיאטילה "םיטסיביטקא"חו םישנאה לע םינ

 הצובקה תא ואיבהש ירחא יכ ינרוכז .םיפסונ תונברק
 -קא''ל השריש ,ןאמאהמ סוי'ציוואירוב שקיב ,תישילשה

 השעמה ירחא ...םהל הנתינ וז תושר .תוריל "םיטסיביט

 אב םימי המכ רובעכ .הנבוקל םילמסה םע ןאמאה עסנ

 יאטילה אבצב רבעשל טנאנטיילה תא ותא איבהו בוש
 -איקנזל רמא ןאמאה .סוי'ציוואיקנז ינפל וגיצהו סוקרונ

 הגולפ רותפת הטילא זוחמב םידוהיה תייעב תא יכ סוי'ציוו
 ןאמאה .סוקרונ לש ותושארב הנבוקמ אובתש ,תדחוימ

 ,ריעה לש םייוסמ קלחב םידוהיה לכ תא זכרל הארוה ןתנ
 םהילע הרימשה תא ןגראל "םיטסיביטקא"ה לע ליטהו

 ,בהז -- ךרעה"ירקי םירבדה לכש ךכ ,םשוכר תא ףוסאלו
 ידיל םידוהיה תגירה ירחא ורסמיי -- םהידוביעו ףסכ
 לש ותושארב הגולפ העציב הדמשהה תא ...סוקרונ

 וסיג ,סאקסוקשאוויא עיגה חצרה םוקמל .סוי'ציוואירוב
 ,יאטילה יללכה הטמב רוימ רבעשל ,סוי'ציוואירוב לש

 בר ואצמיש ןאמאהמ שקיב אוה .תישיא המזוי הליגש

 ןתנ ןאמאה .וידידומב תימהל הצור אוה ותוא ,ידוהי

 ואיבה "טסיביטקא' דוע םע דחי אוהו ,סילאיואנל הדוקפ

 ךכ בגאו והובחס ןכלו ,תכלל וחוכב היה אל .ברה תא

 םג ץפק וכותלש ,רובל ברה תא וכילשה םה .והוכיה

 -ואקשאוויא יכ ,הלעמל םינפה םע וכפהל ידכ ,סילאיואנ

 .תוירי שולש וחדקאמ הרי אוה ...וניעב תוריל הצר סאקס
 עיגה רצק ןמז רובעכ .איטחה וא עלק םא עדוי ינניא

 םידמב םיאטיל ,םילייח 30--20 לש הצובק שארב סוקרונ

 םהילוורש לעשכ ,ינמרגה אבצה ידמב םירחאו ,םייאטיל

 חוצרל הרטמב ואב םה .יאטילה יעבצ-תלתה לגדה תוא

 יקוינוק רשג תבריקב םירוי ויה םידוהיה לע .םידוהי
 -ארב םירוי תצובק םג האב הנבוקמ ...ןמיינה רהנל לעמ

 ריוואה-ליחב רבעשל הנשמה-ןגס ,סינאילבוא לש ותוש
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 -םוקמ לא םיכילומ ויה םידוהיה םירבגה תא .יאטילה

 םיליבומ ויה םידליה תאו םישנה תא .לגרב תויריה
 .תורההו תולוחה םישנה לא ורזכאתה דוחיב .תולגעב

 רשאכו ,םיצע יסיפככ תולגעה לע ןתוא םיכילשמ ויה

 -פוש" ,ןתוא םיכילשמ ויה גרוהל-האצוהה םוקמל ועיגה

 םישנאה תא םיקדוב ויה םירויה ...תולגעה ןמ ןתוא "םיכ
 ."תורובל םתוא םיכילשמ ךכדרחאו גרוהל םתאצוה ינפל

 .ינופ רפכל ךרדב ,ריגזדיו רעיב וחצרנ הטילא ידוהי בור

 ואבוהש הארנכ .הביבסה ידוהימ םיבר םג םתומ תא ואצמ ןאכ
 היכ'צ ידוהי וליג םידע ירבדל .היכ'צ ידוהי םג ןאכ וחצרנו
 .חצרה יעצבמל תודגנתה

 : הטילאב וחצרנ רגי ח"וד יפל

 םידלי --  םישנ 100 םידוהי םירבג 617 -- 111

= - 233 --" 1 

1 - 287 20 22 

 םידלי 352 םי0 םירבג 1137 -- | ה"ס

 חינהל שי .ריבס הארנ וניא םירבגל םידליו םישנ ןיב סחיה
 לכ לע רסומ וניא רגי ח"וד .םידליו םישנ רתוי הברה וחצרנש

 רתוי לודג רפסמ לע םירפסמ םמצעב םיחצורה .חצרה ישעמ
 50,000 ריגזדיו רעיב וחצרנ םייטייבוס תורוקמ יפל .תולועפ לש
 .המחלמ ייובש ללוכ ,םישנא

 אטילב ינומה חבט" רפסב העיפומה םיחאה-תורבק תמישרב
 : םהו םיחא-תורבק השולש םינמוסמ ,'ב קלח

 : הנליוו וילַאל תובוחרה תניפב ,הטילא ריעה -- םוקמה .1
 .םירבג 42 םיחצרנה רפסמ ; 23.6.41 -- ןמזה

 לש םייחרזמ"םורדה תואובמב ,ריגזדיו תשרוח -- םוקמה 2
 ינוי דע 1943 יאמ -- ןמזה ;רהנה לש תילאמשה הדגב ,ריעה
 םידליו םישנ ,םירבג 70,000--60,000 --- םיחצרנה רפסמ ; 4
 .(תוצעומה-תירב לש םייחרזמה םירוזאהמ םינופמ םבור)

 ,ריעה לש םייחרזמה תואובמב ,הטילא לש רעיה -- םוקמה 3
 דע 1941 ילוי -- ןמזה ; אבצה יניטקרסק םינפל ויה וב םוקמב
 .שיא 35,000 -- םיחצרנה רפסמ ; 1943 לירפא

 םיינומהה םירבקה וראשנ הינשה םלועה-תמחלמ ירחא םינש
 תא תולילב םיחתופ ויה םינוש םיסופיט .החגשה לכ אלל
 וראשנש הטילא ידוהי תשירד יפל ."תורצוא" םישפחמו תורובה
 םייטייבוסח תונוטלשה ושע ,הנבוקב וא הנליווב ורגו ,םייחב
 לע תבותכה .ןורכז-תבצמ 1959 תנשב וביצהו םירבקב רדס
 הרובקל ואבוה ןאכש ,תרמוא ,תיסורבו תיאטילב ,הבצמה
 ...םיארלטיה םיחצור תונברק ,המחלמ-ייובשו םייטייבוס םיחרזא

 תורוקמ

 .הנליו ,(תיאטיל) "היקוזד תולוח וגפס םדה תא" ץבוק
 .םיחתב ,לארייב לפוק

 .םילשורי ,(ץיבונזכ) גרבנטור המלש

 ."םשו די" ,ןייטשפא ר"'ד ןמוי

 דאיטלא
( 1 51 1 ) 

 200-כ הב ויח הליהקה ןברוח ןמזב .זלט זוחמב הנטק הרייע
 ."םיטסיביטקא"ה תוללותשה הליחתה םינמרגה תסינכ םע .שפנ

 אטיל תודהי

 ,ןיטסלגיוא ,סירדנטס סוטורבא ,(חפנ) סיטלאב ודמע םשארב
 ,סילבוב ,סיטוגירג ,(יטפקאמ רפכה ןמ) סאנאדגאב סולבמיוב

 הרייעה ידוהי לע םיימעפ וליטה "םיטסיביטקא"ה .הטיילאולמו
 .םעפ לכב לבור ףלא 50 לש סנק

 -תיב וללכנ ומוחתבש ,וטיגב םידוהיה תא ואלכ ילויב 5"ב

 ונמתנ וטיגה ישארל .םיתב ינש דועו ץחרמה-תיב ,שרדמה
 .אדיורב ירואו ןוסניול ףסוי 'ר ,םיינש

 ויה םירמושה .וטיגה ינכוש לש דקפימ ךרענ היה רקוב לכב
 היה ."םידשה לוחמ"ב דחוימבו םינוש םידוקירב םתוא םינעמ
 ןמזה לכ םתוא םיכמ םירמושהו ,םיפופכ םהשכ ץורל םהילע

 ויה ןכמ רחאל .םינוא ירסח םילפונ ויה םיבר .םהילוגרפב

 .תוארחמ-יתב יוקינבו תוניג שוכינב הדובעל םתוא םיאיצומ
 םוי ותואב .םוקמה ינבמ ןושארה ןברקה לפנ ילויב 24-ב

 לא רובעל ןנוכתהל "םיטסיביטקא"ה ידי-לע םידוהיה ווטצנ
 .זלטמ מ"ק 10-כ ,יאילוריג רפכב הביבסה ידוהיל םקוהש וטיגה

 דימשהל זלטמ ואבש "םיטסיביטקא"ה וצר ןכ ינפל רבכ ,םצעב

 קרש ,םהל עידוה סאקסוארבמד רמוכהש אלא ,םידוהיה לכ תא

 ךרדל האיציה ינפל .םידוהיה תא חוצרל ולכוי וב ורייש רחאל
 ילכ ,ףסכה לכ תא םיאטילה םירמושל רוסמל םידוהיה וצלאנ

 100 וראשוה ידוהי לכל .םירחא ךרע-ירבד ןכו ,בהזהו ףסכה
 םהרבא 'ר שישיה ברה םשארבו ,םינקזה .תואצוהל םילבור

 ולבוה םישנאה רתיו ,תינוכמב ולבוה ,83-ה ןב ק'ז ןהכה

 .םיצפחה תיראש תא םיאטילה םיוולמה ודדש ךרדב .תולגעב

 -וריגל וחלשנ םישנחו םוקמב םירבגה וראשוה זלטל ועיגהשכ

 םהידגב תא םירבגה ואצמ אל ,םאוב תרחמל ,רקובב .יאיל
 וחלשנו םייולב םיאטיל םילייח ידגב ושבלוה םה .םהילענו

 ,זלט לש לודגה שרדמה-תיב תא סורהל םהילע היה .הדובעל
 36 וחלשנ ןכ-ומכ .תבכרה-תנחתל ןינבה ירמוח תא ריבעהלו

 יגורה לש םירבקה לע דיס רזפל דאיסלא ינבמ םיריעצ םירבג
 .(זומת 'כ) ילויב 15-ב יַאיניירב וחצרנש זלט

 .רוב רופחל םידוהיה 36 םתוא וחלשנ 1941 טסוגואב 14-ב
 רובעכ .הביבסב לפנש ינמרג ןוריווא סנכוי רובל יכ םהל רמאנ
 ינש דוע םע דחי הצובק התוא ידוהי וחצרנ ,באב ג"'כדב ,םיימוי
 37 .קושילייג רפכהמ םידוהי ינשו יקשוקמ רפכה ןמ םידוהי
 השולש .םרועל םתנתוכ קרשכ ,רוב ותואב ורבקנו ורונ שיא
 .רחא םוקמב ורונ

 םידוהיל ופרטצהו ,יאילוריג הנחמל ורבעוה ורתונש םינקזה
 'ז) טסוגואב 30 ,תבשב .םש וזכורש הביבסהו זלטמ םירחאה
 .םהילטלטמ םע הנחמה ןמ תאצל םידוהיה לכ ווטצנ ,(לולאב
 ותואב םלוכ וחצרנ ,תוריעצה םישנה ואצוהו ודרפוהש רחאל
 ןיב .םיירהצה ינפל 12-ל 8 תועשה ןיב ,הירידתונוכמב םוי
 .דאיסלא יאצוימ 38 ויה םיחצרנה

 .דאיסלא תושנ םג ויה ,רפסמב 400-כ ,תוריעצה םישנה ןיב
 םירכיא לצא ודבעש ןהמו ,זלטב וטיגל יאילוריגמ ורבעוה ןה
 .המדא-יחופת ףוסיאב

 -כיאה ווטצנ ,(1941 רבמצד ףוס) זלט וטיג לש ולוסיח ינפל
 הקידב"ל הריעה ןריזחהל תוידוהי תולעופב וקיזחהש םיר
 .וחצרנ ןלוכ ."תיאופר

 העווזה ישעמל דגנתה רשא ,סאקסוארבמד רמוכב םוקנל ידכ
 תוקוניתו םישנ םישולש םיחצורה וריבעה ,"םיטפיביטקא"ה לש
 (בישת תבטב 'ד) 24.12.41-ב םתוא וחצר ,דאיסלאל זלטמ
 סוטורבא ותוירזכאב ןייטצה .רמוכה לש ותיב תבריקב םורבקו



 הדשה יוע

 לבל הנושאר הב הרייש וינפל הננחתה םישנה תחא .ליעל רכזנה

 יניעל הדליה תא עסיש סוטורבא .הטועפה התב תומב הארת
 תחא קר החילצה םישנה ןיבמ .החצר ןכמ-רחאל קרו םאה
 .טלמיהל

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ וחצרנו ואבוהש םישנה לש םיחאה רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 הרייעה זכרממ תימורד רטמ 800--7"900כ ,השרוח -- םוקמה

 תורבקה-תיבל תיחרזמ רטמ 250-כ ,ךרדה לש ילאמשה דצב

 30-כ -- םיחצרנה רפסמ ; 24.12.41 -- ןמזה ;םירצונה לש
 .דחא קונית ןהיניבו םישנ

 ינש ,הרייעה לש ב"ושה ,רוטקפ רב"ףסוי 'ר ראשוה הרייעב

 תורוע דוביעל הכאלמה-תיב תוכזב הז היה .םהיתוחפשמו וינב
 תורוע לש יאלמ היה הכאלמה-תיבב .רוטקפ ינבמ דחאל היהש

 .דובעל וכישמיש ידכ םתוא וריאשה .דוביעל

 הרותה-ירפס תא שרדמה-תיבמ איצוה רוטקפ רב-ףסוי 'ר
 ידכ .תרמשמל סאקסוארבמד רמוכל םרסמו "םיאיבנה" תא ןכו

 הלה םריבעה ,םיחצורה ינפמ םישודקה םירפסה לע רומשל

 -- ובש םיסורהו םינמרגה ושרוגשכו הבוקיולב ינש רמוכל
 .רוטקפ רב-ףסוי 'רל סאקסוארבמד םריזחה

 רוטקפ תחפשמ החרב תואקסרובה תדובע תא ומייסש רחאל
 אלו םהירחא ושפיח .בל יבוט ,םיריכמ םיאטיל לצא האבחתהו
 .לארשיל תולעל התכזו הלצינ רוטקפ תחפשמ .םואצמ

 תורוקמ

 .449/43--פ 'סמ "םשו די" ,רוטקפ רב"ףסוי 'ר תודע

 די" תועידי ,המדא תתקבב םינש שולש ,ימלשורי ,א

 .ךליאו 14 'מע ,9--8 'סמ "םשו

 (זלט םג האר)

 טפָאילאטנא
 ( האדי גז ןקדימ)

 זוחמה ריעמ תיחרזמ-תימורד ,אטיל לש החרזמב הנטק הרייע
 .םידוהי 300-כ הב ויח האושה תנשב .(יאסאראז) ינרָא'זַא

 דימ .1941 ינויב 26-ב םינמרגה ידיז-לע השבכנ הרייעה

 ולחה רשא ,רבעשל "םיעלקה דוגיא" ירבח ,םיאטיל ונגראתה

 -ואליסאמ סאנוי דחוימב ונייטצה .םהב ללעתהלו םידוהיב שוגנל

 רפכהמ סאמאיליו םירכיאהו ,ימוקמה רנומעפה ןב -- סאקס
 .לגואדמ אסמוקו ייקוינאק

 םירבג ,םידוהיה לכ וזכור םינמרגה תסינכ ירחא רצק ןמז

 תא .םהב תוללעתהה הלחהו היסנכה די-לעש רכיכב ,םישנו

 םויה לכ וצירה ,ריעב םידבוכמה םירחוסה דחא ,יקסלרב קחצי

 םיאלמ םימ-יילד ינששכ הלילח רזוחו רהנל רכיכהמ בושו ךולה

 -ירבה םידוהיה תא .לפנו טטומתהש דע ותוא וצירה .וידי יתשב

 רוזעל הביבסב םירכיאה ןיב ורזיפ ,הדובעל םירשכה ,םיא

 יד רפסמ ןכ םג חקל סאמאיליו רכיאה .תויאלקח תודובעב

 מ"ק ינש לש קחרמב היהש ,וקשמב דובעל םידוהי לש רכינ

 םביערה ,םיישונא-אל םיאנתב םקיזחה ,םהב הדר אוה .הרייעהמ
 אל ותווחב םידבועה ןיבמ שיא .תוומ דע םתוא הניע ףוסבלו

 .ותיבל רזח
 קחרמב ,םיי'זאפ רעיל ואבוהו םידוהיה לכ וזכור טסוגוא ףוסב

227 

 -ואב 26-ב וחצרנ םש .יאיקשירטלב רפכהמ מ"ק השולשכ לש
 .הביבסהו יִנרָא'זַא ידוהי םע דחי טסוג

 .םתומ ירחא םג חונל םישודקל ונתנ אל הביבסהמ םיאטיל
 םירבקב רובנל "בהז ישפחמ" םיאב ויה םינשה לכ ךשמב
 .ךרע-ירבדו בהז שפחלו

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב
 : תואבה םילמב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 רפכה לש רפסהיתיבמ מ"ק 3 ,םיי'זאפ רעי -- םוקמה

 - מזה ;טאיסוד--וי'צגוד שיבכמ 'מ 500 ,יאיקשירטלב

 .םידליו םישנ ,םישנא 2,569 -- םיחצרנה רפסמ ;1

 תורוקמ

 .רוזא ,סאניול הדוהי לש ורופיס יפל ,םיסלפמ ץוביק ,ןקרב השמ תודע

 טשקינא
 ( גאצא56141)

 2000-כ טשקינאב ויח האושה תנשב .ןאיטוא זוחמב הרייע
 .םידוהי

 טקשב טשקינא לע ורבע המחלמה לש םינושארה הימי ינש

 היבטל רבעל םיחרוב םידוהי האלמ םנמא התיה הרייעה .יסחי

 ךפיהל .הלהב עונמל לדתשה ימוקמה ןוטלשה ךא ,(קסניווד)
 םויב .ינויב 24-ל דע קר היה ךכ .םיבשותה תא טיקשמ היה --

 ואצי ותאו הרייעה תא תיטסינומוקה הגלפמה ריכזמ בזע הז

 .ןוטלש אלל הראשנ הרייעה .הרטשמהו םיליעפה לכ

 תאז התיה .ןושארה ידוהיה ןברוקה לפנ ינויב 22-ב רבכ

 םויב .ילקרוקב החראתה איה .טרופופר ריאמ לש ותב ,הריעצ
 לע התיבה רוזחל האצי ,המחלמה ץורפ לע העידיה םע ,א

 בוטה םרכמ ,סוי'צשיל רכיאה לש ותיבל הרס ךרדב .םיינפוא
 םש ,םסאל הוסינכה ונבו תיבה-לעב .םימ תותשל ,רבעשל

 דיל רבועה ,הטנוושה רהנל הוכילשהו הוחצר ךכ"רחאו הוסנא

 רהנה תפש לע הפוגה תא םירכיא ואצמ םימי המכ רחאל .תיבה

 .תחצרנה לש םיינפואה לע בכור ואר ןבה סוי'צשיל תא וליאו
 ורבחתנ .םידוהיה לש םמד רתוה ריעל םינמרגה תסינכ םע

 ויה רשא םיטילפה םידוהיב חבט וכרעו םינמרג םע םיאטיל

 לכמ וזזבו םידוהיה יתבב וטשפ םיאטיל לש תויפונכ .ריעב

 ."תורישע"כ תועודי ויה רשא תוחפשמה ולבס דחוימב .דיל אבה
 .דדשנ םשוכר לכו וחצרנ תוחפשמה ינב

 ועקתנש ,םיטילפה םידוהיה ברקב ועצוב םיבחרג םירצעמ

 בוחרב רשא רהוסה-תיבב ואלכנ םה .םתחירב ךרדב טשקינאב
 -טניא דחוימב ,טשקינא ינבמ םיבר םידוהי םג ורצענ .ןאימוקס

 ,םיאולכה דחא .יטייבוסח רטשמל הדהאב םידושחו םיטנגיל

 .ומצע הלת ,רפתה רלמטש שינייב

 לש ותודעב םיאצומ ונא םירוצעה םידוהיב תוללעתהה לע

 חורבל הסינ יכ ,ראשה ןיב ,רפסמ אוה .סאנָאטוב יאטילה

 תליחתב .טשקינאל רוזחל ץלאנ היה .חילצה אל ךא ,םינמרגהמ

 רשא "םינבלה םיטרסה" ידנוע ידי-לע ריעל הסינכב רצענ ילוי

 ואיצוה רצעמה-תיבל והואיבהשכ .רצעמה-תיבב ותוא ואלכ
 .רכז אל ינשה םש תאו ןמלז ומש דחאה ,םידוהי ינש םשמ

 םידוהיה ינשו ןורחאה אוהשכ תחא הרושב םתשולש ודימעה
 תתמה לע" :רמא ,רזעה רטוש ,סאקסוא'צוק סילאב .וינפל
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 םג קיפסי .םירודכ השולש זבזבל לבח םידוהיו םיקיבשלוב
 .תמ לפנ ,הרושב ןושארה היהש ,ןמלז .הבורב הרי אוה ."דחא

 סאקסוא'צוק האר רשאכ .רודכה עיגה אל וילאו ינשה ידוהיה לא

 הווצמ ךיא האר ובכשב .לפנ אוהו וינפב ותוא הכיה יח אוהש

 ידוהיה לש ותפוג לע תבשל םייחב ראשנש ידוהיה לע רטושה

 םלה ידוהיה ףפוכתה רשאכ .הבורה תק תא קשנלו חצרנש

 .ויניש ידוהיל איצוהו תקב סאקסוא'צוק

 .ופסנ םשו ןאיטואל ןמז רחאל םירוצעה ורבעוה לודגה םקלחב

 הבחרה לא םישנאהמ רשע-השולש ולבוה םרצעמ תרחמל רבכ
 קיפסה םחצריה ינפל .ורבקנו ורונ םש ,ןשיה ד"מהיב ינפלש
 יפלכ םישק םירבד חיטהל (50 ןבכ ,עבצ) ץיבוניבר לדנמ
 ןיב .ותקעצ תא העטק הירי .םיאטילה םהירזועו םינמרגה
 ,(רעפעט רעד עקטַאמ) םירונתה-השוע יכדרמ היה םיחצרנה
 הרזע תאירקב הנפ אוה .הרייעב שאה"יבכמבש םיקיתווה דחא

 -ידי"ה .םירויה ןיב ויהש ,םיאטילה םיאבכה וידידיו וירבח לא
 ודיבש הבורה תא הנפה םהמ דחא .ותשקבל בל ומש אל "םיד
 ימוקמה אפורה םג ויה תונברקה ןיב ...קיתווה רבחה לש ובל לא

 חקורה ןכו ,םייניש תאפור -- הדירפ ותשאו גרובזניג חנ רייד

 םיבר םיאטיל לע דואמ לבוקמ היה גרובזניג ר''ד .ותאו טנמיד

 אוה ףא .רכש אלל םג אפרמ היה םיינעה תא .הביבסה לכב

 .םייחב ותשא תאו ותוא ריאשהל םיחצורה לא האירקב הנפ

 :"דחוימ דסח" ותא השעו דחא "םוחר שיא" הנענ ותשקבל
 .ותתימ תא שיחהל ידכ ,ןזואה ירוחאמ אפורב הרי אוה

 תא שוטנל םידוהיה לכ ווטצנ שוביכה רחאל םייעובשכ
 .(ףיוהלוש) םדילש רצחבו שרדמה"יתבב רוגל רובעלו םיתב

 .םלוכל םוקמה רצ היה ץוחב ףאו בר קחודב ופפוטצה םישנאה
 הרייעהמ וקמחתה םיבר .טלפמ תומוקמ םישפחמ ולחה םידוהיה

 רובעי דע הסחמ םהל תתל השקבב םידידי םירכיא לא ונפו
 .בושל וצלאנ םלוכ טעמכ .ונענ םידדוב קר .םעז

 -יתבמ דחא לא רוקיבל .ס .ס יניצק השולש וסנכנ דחא םוי

 ושאר ןיכרה ,םתארקל םק ,ןוזבלכ השמ 'ר ,ןקז ידוהי .שרדמה
 הלעה הז רבד .6 בוט רקוב) "!ןגרַאמ טוג" :לוקב םכריבו

 ןקז ותוא לא וחודקא ןוויכ אוה .םיניצקה דחא לש ותמח תא

 .ושארב רודכ הריו

 ורחב םה .שרדמה-תיב לא םיאטיל לש היפונכ האב דחא ברע

 ןהב וללעתה םש ,רצחה לא ןואיצוהו תופיו תוריעצ תורוחב

 .ןוסנא םגו

 וסנכוהו הרייעה םוחתמ ללכב םידוהיה ואצוה רצק ןמז רחאל

 ררוגתהל ושרוה אל םה םלוא ,סילאילישב ךומסה רעיה לא

 תחת תועובש המכ וקזחוה םישנאה .םוקמב ויהש תונטייקב

 .ותמ םגו םיבר ולח הז בצמב .לילה רוקבו םשגב עיקרה תפיכ

 םוי םוי וחקלנ ,תוריעצה םישנה םגו ,םירגובמה םירבגה

 ,םידחוימ תונוישרב ,ולכי םיאלקח םג .היפכ-תדובעל רעיהמ

 םידוהי המכ ולצינ הז רבד .םהיקשמב םילעופכ םידוהי ןימזהל

 ןמדלפ בייל-והיעשיו לבייפ םיחאה ינש .םירפכה לא ואציו

 ר''חיב לעב ,סאנובארקס םרכמ לא ,םתיב ינב םע דחי ,ורבע
 ,סאנובארקס םהל רסמ םימי המכ רחאל .ךומס רפכב םינבלל

 תא וילא איבהל ונממ שרוד טנדנמוקהש ,הרייעהמ ורזחב

 אטיל תודהי

 רעיב םרבעבו הרייעל םעסנב .תישיא תרוקב םשל ולש םידוהיה

 םשוכר לכו ,דחא דע םתימהו סאנובארקס םהב הרי ,ךרדה דילש

 .ודיב ראשנ

 םידוהיה לכ תא רעיה לא תונוטלשה וריזחה ילוי ףוסב

 םיירפכה םידוהיה לכ םג וזכור םוקמב .םירכיאה לצא וקסעוהש

 ,םיאטילה ולחה (א"'שת באב 'ד) 1941 ילויב 28-ב .הביבסהמ
 תוצובק םוכילוהו םירבגה תא איצוהל ,םינמרגה תחגשהב
 -הנחמב ויהי התעמ יכ םהל ורמא .ןאימָאקס ןוויכב תוצובק

 ולבוה השעמל .םתיב ינב םג םהילא ופרטצי בורקבו הדובע

 -נזאה) "ןפשה-ירה" : םשב וארקנש לוחה-תועבג דיל םידוהיה
 .םלסחל םיררוצה ושגינ םשו ,טשקינאמ םירטמוליק רפסמ ,(גרעב
 רופחל ווטצנו םירדעמ ולביק ,רתויב םיקזחהמ ,םירבג המכ

 ויהש ,םינושמ "טרופס ינומיא"ב וקסעוה ראשה .לודג רוב
 ןכו םחוכ תולכ דע םשילחהלו םישנאה תא ףייעל םינווכמ

 םג היה "םילמעתמ"ה ןיב .אכד דע םליפשהלו םהב ללעתהל

 םסרופמו לודג ידוהי ,ץיבשידק ןמלק 'ר ברה ,טשקינא לש הבר

 רקוב תונפל אצוה ןיליפתו תילטב ."הבוטולמ קידצה" םשב

 -ורחאה ויעגר דע גהנתה הרהטו השודקבו הנושארה הצובקה םע
 .םתועזעדזה לע ורפיס ,הזחמב ופצש הביבסה ןמ םיאטיל .םינ
 רובה תפש לע תויריב םוי ותואב םידוהיה ותמוה םהירבדל

 אלש הלאכ ףאו לק-םיעוצפ םג רובל וקרזנ ןכ .וכותל וקרזנו
 .ללכ ועגפנ

 ,רעיהמ ןהידלי לע םישנה םג ואצוה ןכמ רחאל תועובש המכ

 רדיינש הרש ,תחא השא הבצייתה רובה תפש לע .וחצרנ םה ףאו

 םירבדב החתפו ,םינטקה הידלי ינש הדילו ,(בק לשעה לש ותב)

 הב ורי םיאטילה .םהישעמו םיחצורה דגנ תיאטילב םיבהלנ

 יפל .םידליה םע דחי רובה ךות לא היח הדועב הופדהו דימ
 טסוגואב 29-ב הז היה "אטילב ינומה חבט" רפסב המישרה
 .(א"שת לולאב 'ו) 1

 הפרגנ המ-ןמז רחאל המדאב יוארכ וסוכ אל םירבקה תורוב

 תופוגו ףטשנ לוחה .םשגבו תוחורב הקדה המדאה-הבכש

 .ופשחנ םישנאה

 לש ונב ,סאקינוי :ויה טשקינאב םידוהיה חצרב םיליעפה

 -תיב קיסמ לש גרוחה ונב ,סאנודזיא ; תבכרה תבריקב רכיא
 ; תדליימ לש הנב ,סוניקשימ ;הרייעב םידוהיה לש ץחרמה
 םדבלמ .םוקמה ינבמ הלא לכ -- דועו סוירונייב ,סאנַארטלאב

 -ושבו ,ילוואשמ םיאטיל ''םיטסיביטקא" תצובק םג םתרזעל ואב
 .טשקינאל עסממ םירזוח ונא' : םישנא ינפב וראפתה םריעל םב

 התיה טשקינא) םידוהי לש -- ןיי תרצותב םש ונקסע ונא םג
 ."(תוריפ-ןיי תרצותב אטילב העודי

 י'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 דחא רטמוליק ,יאיקשידואיל לש לתה תולגרמל -- םוקמה

 ; ןאימָאקס--טשקינא שיבכב ןימי דצב רטמ 300 ,טשקינאמ

 ,שפנ 1500-כ -- םיחצרנה רפסמ ; 29.8.1941 ןמזה

 תורוקמ
 ,369/29 'מע ,ילבאש סקנפ ,ימלשורי .א ר"ד



 הדשה ירע

 קושינא
 (סאט5א15)

 ,היבטלל אטיל ןיבש לובגה לע ,אטיל לש החרזמ-ןופצב הרייע
 .קושיקאר זוחמה-ריעל תינופצ מ"ק 4

 .םידוהי לש תוחפשמ 24 הב ויח 1930 תנשב

 הידפולקיצנאה .הרייעב םידוהיה תורוק לע תויודע ונל ןיא

 וחצר 1941 תנשבש ,תרסומ (716 'ע ,'ב קלח) הנטקה תיאטילה

 קלח ,םיימוקמה םיינגרובה םינמואלה עויסב ,םינמרגה םישלופה
 .םידוהיל איה הנווכהש חינהל רתומ .םוקמה יבשותמ לודג

 יזוכירל ורבעוהש וא המצע הרייעב וחצרנ םא עודי אל
 םוקמה ידוהי םע דחי םש וחצרנו לֶאבאו קושיקארב םידוהיה

 .הביבסהו
 (קושיקארו לֶאבא םג האר)

 קושינא

 ((0אז15815)

 ץורפ םע .יקורט זוחמב אטיל חרזמ-םורדב הנטק הרייע

 300-כ תידוהיה היסולכואה התנמ תיטייבוס--תינמרגה המחלמה

 237ב ,המחלמל ינשה םויב הרייעה תא ושבכ םינמרגה .שפנ

 לש ותושארב םיאטיל םיחצור ללותשהל וליחתה דימ .ינויב

 ודדשו םידוהיב וללעתה םה .םדה-אמצ סינוילי'ז סארטאיפ

 יבמופב היריב וחצר ןולב םהרבא ינוריעה חפנה תא .םשוכר תא

 -יקחל וחלשנו ורסאנ םיאטילו םידוהי םירבג .ןושארה םויב רבכ

 םש וקזחוה תולילו םימי השולש .יקורטב רצעמה-תיבל הר

 .םיאטילל םידוהיה ןיב ודירפה ישילשה םויב .הייתשו לכוא אלל
 קר םהב וראשוהו רצעמה-ירדחמ ואצוה םיאטילה םיריסאה

 םיאטילה םיריסאה תא ,םויה תרחמל ,וריזחה רשאכ .םידוהי

 םירדחה .םידוהיה םיריסאה תא ואצמ אל רבכ ,רצעמה-ירדחל

 יכ ןכמ-רחאל רפיס ,םייחב ראשנש ,יאטיל ריסא .םיקיר ויה

 אביקע לש םדה-יגופסו םיעורקה םהידגב תא הפצירה לע ואצמ

 תא וחצרש ינפל .םירוצעה ןיב ויהש ,קיניו סנומו יקסבורדניס

 .תוירזכאב םתוא וניעו וכיה םידוהיה
 דע ךשמנ הז ךכ .דימתמ דחפב וקיזחה קושינא ידוהי תא

 שרדמה-יתבב םלוכ תא וצביק זא .ב"שת הנשה שאר ברע

 -וחה ,םינקזה תאו ,לגרב וכילוה םיריעצה תא .יקורטל םושריגו

 םירופיכה םוי ברעב .תולגעב וליבוה םינטקה םידליהו םיל

 .הביבסה ידוהי םע דחי םתוא וחצר ,רבמטפסב 30 ,ב"שת
 םבור .הביבסה ירכיא לצא ורתתסהש קושינא ידוהי ןיבמ ויה

 .ורונו וספתנ
 איה .יקסדולז הלייק הריעצה השאל העריא המויא הידגרט

 ירחא דימ .קונית הדלי רבמצדבו ןרוגב רכיא לצא הרתתסה

 ררוגתמ) סינוילי'ז סארטאיפ חצורה ידי-לע התלגתנ איה הדילה

 רופכב הקונית םע המוריע התוא בחס אוה .(ב"הראב םויה

 .םגרהו םהב הרי םשו רעיה דע םדה תגופס התנתוכב גלשבו

 וראשנ ,הסקלא באלסינאטס תמגודכ ,םינמחר םירכיאל תודוה

 .םייחב םידוהי רפסמ
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 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב יקורטב םיחאה-רבק ןמוסמ

 ; םגאה תפש לע יקורטמ מ"ק 3-כ ,יאקינראו רעי -- םוקמה

 םישנ ,םירבג 1,446 -- םיחצרנה רפסמ ; 30.9.1941 -- ןמזה

 .םידליו

 םיריזח .חנזומ ינומהה רבקה היה המחלמה ירחא םינש המכ

 םידוהיה יצמאמל תודוה .םש וללוגתה תופוג ירבאו וב ורבנ

 .הבצמ וילע חמקוהו רבקה רדוס הביבסב םייחב וראשנש

 תורוקמ
 ,יקסבשאלקימ םוחנ ; קרב-ינב ,ןולב הדוהי ; ופי ,ןרוק תידוהי תויודע
 .רוזא
 (יקורט : האר)

 יקליוו'זרא
 ( את לי/זז א 5 )

 ויח האושה תנשב .גרוברוי די-לע ,אטיל לש הברעמב הרייע

 רבכ הרייעל ושלפ םינמרגה .םידוהי לש תוחפשמ 50-כ הב

 .1941 ינויב 22-ב ,המחלמל ןושארה םויב

 ,הכאלמו תולכור ,ריעז רחסמ לע התיה םתסנרפ םידוהיה בור

 דמעמ קיזחה הז לכ .םיבוט ויה םהינכש םיאטילה םע םהירשקו

 תחאב םהל הצקוהש וטיגל םידוהיה לכ וסנכוה זאו םייעובש קר

 -לע וספתנ םידוהיה יתב .הרייעב תונטקהו תורצה תואטמיסה

 .םיאטילה ידי

 תסנכה-תיבל וטיגהמ רובעל םידוהיה לכ ווטצנ טסוגואב 15-ב

 תחקל רמאנ החפשמ לכל .תוחפשמ-תוחפשמ םש זכרתהלו

 -והיה וקיפסה ךא .רתויב םיבושחהו םישורדהמ ,ןילטלטמ רורצ

 םידוהיה .םהיתולגע םע םירכיא ועיגהו ,תסנכה-תיבל רובעל םיד

 םהיתורורצ לכ .הבורקה קוטאבל ועסוהו תולגעה לע ולעוה

 ,םהל יופצ המ םידוהיל רווחתנ עתפל .םהמ וחקלַג םהילטלטמו

 ,םירכמ םיאטיל לא חרב דחא לכ .תינומה החירב הליחתהו

 ידידלע וחצרנו וספתנ םיחרובהמ םיבר .הסחמו טלקמ שפחל

 -צהש הלא .םילבומה םידוהיה תא ופיקהש םיאטילה םירמושה

 םירכיא יתבל ועיגה ,םיאטילה םירמושה תעבט תא רובעל וחיל

 םהיתותלד ורגסש שיו םוריתסה םגו םתוא ולביקו שי .םירכמ

 לכ .האנש ךותמ םאו תונוטלשה ינפמ דחפ ךותמ םא םהינפב

 .1941 רבמטפס תליחת וא טסוגוא ףוסב םש וחצרנ םירחאה

 רשא םירחאו סוי'ציווַאקאר ,סיטיארוזאמ םירכיאה םיעודי

 ןמז תויהל ולכי אל םירתתסמה םידוהיה בור .םידוהי וריתסה

 .םוקמל םוקממ םידדונ ויהו דחא םוקמב ךשוממ
 תחפשממ בתכמ ילוואש וטיגב לבקתנ 1943 ראוניב 16זב

 "וואטב רהוסה-תיבב הקזחוהו הספתנש ,יקליוו'זראמ ןייטשדלוג

 םירכיאל תרפותו תגרוס התיה השאהו םיתורישב דבע לעבה .גיר

 .התייחמל תרכתשמו

 'בג התיה האושה תונש לכ תא רובעל וחילצהש הלא ןיב

 ירחא הרסמש תודעה איה תינייפואו תניינעמ .רטנוזמ הליצ

 : רורחשה
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 ותב ,ותשא ,ץיבייעשי יסיג ,ןטקה ינב ,ינא ,ילעב"
 ,ןבוארו לוולוו -- יקסבשרש שריה לש וינב ינשו הנטקה
 .תוירי ונעמש .יאטיל אפור לש גגה-תיילעב ונרתתסה

 העש טלמיהל וסינ רשא םידוהיב וריש םה םיאטילה
 .הרייעה ןמ ואצוהש

 -קטוב רפכה לא ונכלה .תכלל אפורה ונל רמא ברעב

 םימי רובעכ ,םלואו ,ותיבל ונתוא לביק דחא רכיא .,'ץיא

 ונאצי .ונירחא תשפחמ הרטשמהש רמאו אב םידחא
 הבר הלגתנו ,רפכב דוצמ ךרענ םעפ .רחא רכיא ונאצמו
 .םדליו ותשאו אוה ,וקייפאר באז ברה ,יקליוו'זרא לש
 לש ןרוגב הסחמ ונאצמ ךכ-רחא .םוקמב וב ורונ םה
 17 ,רחש םע ,דחא ישש םויב .ומש סוקטוב ,רחא רכיא
 יכ ,ונל רמאו הלגעו סוס רכיאה םתר ,1941 רבמבונב

 ונחנאו ,זע רוק ררש ץוחב .חלמ תונקל הריעה עסונ אוה

 הפפא המיענ תומימח .םמחתהל ידכ תיבה לא ונסנכנ
 רוזחל ונלוכי אל ךכ םושמו ,דימ ומדרנ םהו םידליה תא

 םירטוש ןולחה דעב וניאר םואתפ .םויה ריאהשכ ןרוגה לא
 חתפו תיבה ןמ ןושאר ץרפ ילעב .םיאבו םיברק םיאטיל
 אוה הנהו האר ,רעיב רבכ ותויהב .רעיה רבעל הצירב
 לא ץרו רזח אוה .וירחא אב אל ונתאמ שיא .םש ודבל
 םיאטילה ,םרב .רעיה לא ונתוא םג ליהבהל ידכ רפכה
 .ללח לפנ אוהו תוומ-ירודכ וב וחלישו וב ושיגרה

 ולכתסהו התקבה תא ופיקה ,ואבו ולהקנ םיבר םירכיא
 םה .םינורחאה יקליוו'זרא ידוהי וספתנ דציכ ,הזחמב
 הליבוה הרטשמהש העש ,געל תואירקב ונתוא וויל
 -ושאר ואצוה ברע תונפל ששב .יקליוו'זרא אלכל ונתוא
 םה יכ ,םהל ורמא .יקסבשרש םיחאה אלכה ןמ םינ

 הלק העש .הריקח םשל הרטשמה-תנחת לא םילבומ
 ונעמש .ונב תאו ץיבייעשי יסיג תא ואיצוה ךכ-רחאל
 הלגע העיגה הכישח םע .ןימלעה-תיב רבעמ תוירי
 יתסיג תא ,יתוא ואיצוה אלכה ןמ .םיסוס ינשל המותר
 םילבומ ונאש ,ורמא ונל םג .הרשע-םיתשה תב התדליו
 .הרטשמה-תנחת לא

 סישולוט םיאטילה םירטושה ינש ובשי הלגעה ךותב
 -תיב לא ונתוא ואיבה .םהידיב םיבורו סוליוודופשו

 לעמ תדרל וניווטצנו רעשה תא חתפ רמושה .ןימלעה
 ינלטנ דחא יאטיל .ימוקממ שומל יתלוכי אל .הלגעה
 יאטיל .םירבקל דע ינכילוה אוה .תדרל יל עייסו ועורזב
 יתננחתה .ידגב תא ילעמ ערקו ילא שגינ ,סיקצומ ,דחא

 תא ררצ אוה .ירועל יתנתוכ תא ,תוחפל ,ריאשיש וילא
 דציכ זא יתיאר .ול ךלהו רהימו קשב םישובלמה לכ
 ןהו ,התבו יתסיג לש ןהינפ לא חודקאב סישולוט הרוי

 .תולפונ תוסרוק
 ינאו ,יניע תברוצ שא יתשח .יב סוליוודופש הרי זא

 דע .ינזאמ תחאב לק העוצפ קר יתייה םלוא .יתלפנ
 לנש יתיאר העמק יתמורתה רשאכו ,יתששואתה הרהמ
 ,הארנכ ,וטשפ םה .התבו יתסיג ביבס םיחרוט םיחצור

 .ההובגה רדגל דע יתעגה הליחז בגא .ןהילעמ ןהידגב תא

 .םירבקה ןיב לא יתלפנו השלוחה ינתדקפו הרזח םש

 יתוחוכ תיראשב '! יצור" :ארוק לוק יתעמש יבכשב
 יתיאר ,רכיא תתקב לא יתעגהו יתצר ,רדגה תא יתרבע
 יתנתוכב ינאר קוחרמ .ןולח דעב ושאר איצומ רעג הנהו

 אטיל תודהי

 .תויריה ןמ יתטלמנ םא ינלאשו וילא ינארק ,הנבלה
 רמצ תשירבל הנוכמ לע יל הרוה אוה .לכה ול יתרפיס
 הנוכמה ךותל יתקחדנ .הכותב רתתסהל הסנאש רמאו

 .יתמדרנ דימו
 בער ,םידודנ ,תוומ ימיא לש םינש שולש ילע ורבע

 2"ב .הביבסה ירכיא לצא יתרתתסה תעה לכו ,םיאולחתו

 ריוואל יתאצי ינאו ,םודאה אבצה עיגה 1944 רבוטקואב

 .ישפחה
 .ד.וו.ק.נה לא יתארקנ רורחשה רחאל תועובש השולשכ

 םירוכז םא ,ינלאש םג .ייח תוערואמל ינרקח ידוהי ןיצק
 -תיבב םידוהיה תא ותימהש םירטושה לש םהיתומש יל

 לש םהיתומש תא אקווד לבא ,שלח היה ינורכז .ןימלעה
 -יוודופשו סישולוט תומשה תא יתרסמ .יתרכז וללה
 .ומוקממ ןיצקה רתינ ,סוליוודופש םשה תא ועמשב .סול
 יתארקנ המ-ןמז רובעכ .ארק -- !אוה ונידיב ירה
 -לוודופש תא ינוארה םשו יקליוו'זראל הכומסה ,גירוואטל

 הדוה רחא .ם"'דהל -- שיחכה ,הליחת .דימ ויתרכה .סול
 ."הלתנ אוהו ,יאבצ טפשמ ול ךרענ .לכה

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה- תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב קוטאבב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח
 הרייעהמ מ"ק 57ו גירוואטמ מ"ק 18 ,קוטאב רעי -- םוקמה

 רפסמ ; 1941 טסוגוא -- ןמזה ; סיטנא רהנה תודג לע .קוטאב
 .םישנ 300-כ -- םיחצרנה

 תורוקמ

 ."םשו די" ןויכרא ,רטנוזמ הליצ תודע

 .ילבאש סקנפ ,ימלשורי ,א ר"ד

 (קוטאב : האר)

 טבוב
 ( 3 םדיז)

 28 ,ה'זאיוואנ רהנה תדג לע ,הנבוק זוחמב תאצמנ הרייעה
 ידוהיה בושיה הנמ יצאנה שוביכה ינפל .הנבוקל הנופצ מ"ק
 .תוחפשמ 40-כ םוקמב

 .הרייעב תידוהיה הדעה ןדבוא לע םידוהי יפמ תודע ונדיב ןיא
 םהמו ,םיטייבוסה לש םימוסרפב םיאצומ ונא תומייוסמ תועידי
 -ואלה םש ומיקה טבובל םינמרגה תסינכ םע דימש םידמל ונא

 -שאר ודמע ןוטלשה שארב .ימוקמ ןוטלש םיאטילה םינמ

 הפנה תרטשמ שארו סאקסואשונאי סאניטסוי רבעשל הרייעה
 סוי'ציוואלאגירג יראנירטווה שבוחה םהירזועו סוי'ציוואינובָארט

 "שדוקה-תכאלמ" שארב ודמע הלא .סוקטאכ רבעשל ןיצקהו

 .םהב תוללעתההו םידוהיה תחיצר לש

 םהיניב ,םידוהי 316 תויריב טבובב וחצרנ םיאטיל תויודע יפל
 .הלוגי'זדנָאו ינב םג

 ךיראתה :םיימעפ טבובב םידוהי חצר רכזנ רגי ח"ודב
 הנומש וחצרנ הז םויב יכ רמאנו ,1941 ילויב 17-ה אוה ןושארה
 287-ה אוה ינשה ךיראתה ; םידוהי השיש םכותב ,םיטסינומוק
 ,תוידוהי 41 ,םידוהי 20 וחצרנ םוי ותואב -- 1941 טסוגואב
 .תושפנ 83 לכה ךסב -- םידוהי םידלי 2

 רסומו תמייוסמ הפוקת קר ללוכ אוה .אלמ וניא רגי ח"וד



 הדשה ירצע

 .3 עצבמה-תגולפ תולועפ לע קר

 "תובידא" תימוקמה הצעומה שאר הליג ינומהה חצרה ינפל

 םיפלא תעשת ול ואיצמי םא יכ ,עידוה אוה : ותרייע ידוהי יפלכ

 תא וידיל ורסמ םידוהיה ."הדמשהמ םתוא ליצי" אוה ,לבור

 ידיל םידוהיה לכ תא ריגסה םויה תרחמל לבא .שורדה םוכסה

 סוס לע בוכר .חצרה ישעמ לע דקפ ומצע אוהו ,םיחצורה

 תונברקה תא טושפל הרוה ,םירויה ןיב בבותסה ודיב בלגמו
 .חצרהו תוללעתהה תוארוה עוציב לע תישיא חיגשהו םימוריע

 ,תוומל םינודנה לש תולליה עמשל ונהנו םירוכיש ויה םירויה

 הדמשהה עסמ לע םהיתבמ ולכתסהש ,םיאטילה די-לע םרבעבו

 תא םיליבומ ונא" :וקעצ ,דיאל החמשב ימו באכב ימ --
 ..."תותשל תומהבה

 "אטילב ינומה חבט" רפסב העיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 לש ינמיה דצב הרייעהמ מ"ק 2-כ ,טבוב תשרוח -- םוקמה

 -- ןמזה ; ה'זאיווַאנ רהנה תודג לע ,הדפיאלקל ןוויכב שיבכה

 ,םירבג 91 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 טסוגואב 31-ו ילויב 7
 .םידליו םישנ

 תורוקמ
 ; 292 ; 138 ; 131 'מע ,5 הנליו ,'א קלח "אטילב ינומה חבט"

3 ; 2% 

 קושיוואלסוגוב
 (8 62 גז ,אי/1515)

 תוחפשמ 10-כ וב ויח האושה תנשב .רימוקליו זוחמב רפכ
 .םידוהי לש

 -יביטקא" לש תוצובק םוקמב ונגראתה ינמרגה שוביכה םע
 .תשגונ דיב םידוהיב ולפיט רשא ,"םיטס

 לולאב ג"י ,'ו םויב וחצרנ םשו רימוקליוול ורבעוה םידוהיה

 בושיה-תומוקמו תורייעה ראש ידוהי םע דחי (5.9.1941) א"שת
 .הביבסבש

 (רימוקליו : האר)

 צנאמירטוב
 ( תטדיתזאוסאצ5)

 קייודמ םושיר יפל .הטילא זוחמב ,אטיל לש המורדב הרייע

 183 שוביכה ןמזב ופסיג ,םייחב וראשגש הרייעה ינב ושעש
 .תוידוהי תוחפשמ

 .המחלמל םינושארה םימיב רבכ הרייעל וסנכנ םינמרגה

 םינמרג הב וראשנ .בכעתהל ילב הרייעה תא רבע םאבצ

 תחפשמ תיבב "םודאה בלצה' תנחת םמצעל ומיקה רשא ,םידחא
 .הטילאב אצמנו אפור היהש ,יאבג

 םה .םינמרגהמ תוארוהל וכיח אל ,םוקמה יבשות ,םיאטילה
 .םידוהיב ללעתהלו תוכהל ,שוכרה תא זובל דימ ולחה

 חזרמ-תיב לעב היה אוה .ץיבלמיש קחצי היה ןושארה ןברקה

 תא דמוח (םיעלקה תדוגא) "םיטסילואש"ה ישארמ דחאש עדיו
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 הסיג ותיבל ברקתמ יאטילה תא ץיבלמיש האר רשאכ .וקסע

 יולת ראשנ אוה .ועצפו וב הרי יאטילה .ןולחה ךרד טלמיהל

 ריתה אל יאטילה .תוומהו םייחה ןיב רפרפמ ,ןולחה ןדא לע

 ברקתהל זעהש ימ לכ לע והבורב םייאו ,תיאופר הרזע ול שיגהל
 .ותמשנ איצוה רשא דע יולת ראשנ ךכ .עוצפה לא

 .וסנאו וזזב ,וכה ,םידוהיה יתבל הליל ידמ וצרפתה םיאטיל

 רוחב דמענ דחא םוי .הלפשהו יוניע ילולעת םיאיצממ ויה םה

 ידוהי שוכר הסומע תיאשמ די-לע ,קושה עצמאב ריעצ יאטיל

 קשנלו וינפל ךרב עורכל םוקמב רבעש ידוהי לכ חירכהו ,דודש

 םידוהיה דחאש רפסמ ,םייחב ראשנ רשא ,יאבג .א ר''ד .ודי תא

 דקפמ ידיזלע הסנאנ רשא ,ותבל הרזע שקיבו וילא הנפ
 .הרייעב הרטשמה

 היה םדיקפת ."הדובע"ל תאצל םיכירצ םירבגה ויה רקוב לכ

 םילכ .םיידיב עצבל וביוח הדובעה תא .שומישה-יתב תא תוקנל
 ןיבו ,םירצעמ ועצוב םינושארה םימיב רבכ .םהל ונתינ אל

 רשאכ .ןיווטילו רדנספכרא ,יקצניו .ב םירומה ויה םירוצעה

 תא הילא ופריצ הרייעה ךרד םיסור םייובש תצובק הרבע
 .םידוהיה ורונ הטילאל ךרדב .םירוצעה

 וצביק םח .הרייעל םינמרג תצובק העיגה המ ןמז רובעכ
 הרותה-ירפס תא עורקל םהילע וויצו שרדמה-תיבב םידוהיה תא

 תא .הרייעבש תויחפנב שאב םתולעהלו ,שדוקה-ירפס תאו

 ,הרותב לודגו בהלנ ינויצ היהש ,דניקטיו השמ-םהרבא ברה
 רובשל וצליא ,םיכרכ העבראב "םאר תפעות" רפסה רבחמ

 לכ וביוח םינמרגה תוארוה יפל .שרדמה-תיב תושמש תא
 .הביבסב םירכיאל רוזעל ידכ תיאלקח הדובעל תאצל םידוהיה

 סינויליפ .ק הרייעב הרטשמה דקפמ רסמ 1941 ילויב 15דב
 :רמוא ח"ודה לש 22 ףיעס .בצמה לע ח"וד זוחמה דקפמל

 2,000-כ םייח הרייעב .דואמ תילאוטקא םיטועימה תייעב"
 23 ףיעסב ."םיבורקה םימיב רדסל היה ךירצ םתוא ,םידוהי

 השוחנ .דואמ בוט םיבשותה לש םחור בצמ" :ךישממ אוה
 .אטיל םוקישל םורתלו ינמרגה אבצל רוזעל םלוכ תטלחה
 םיכלוהה ,תיטסינומוק הרכה ילעב םישנאה םה ללכהמ םיאצוי

 רהמ לסחל יוצר .םהמ ריעה הקונת ןמזה ךשמבו םילסוחמו
 חתפלו םתא הלועפה יפתשמו םיטסינומוקה תא רשפאה לככ
 ."ריעב רחסמה תא

 תליחתב .הלרע ןזוא לע הלפנ אל "םיטסיביטקא"ה תשקב
 לצא םידבועה םידוהיה לכ תא הרייעל ריזחהל וצ אצי טסוגוא

 בצייתהל ווטצנ הלעמו 15 ליגמ םירבגה לכ .הביבסב םירכיא

 הלא ךותמ .היריעה תיב ינפלש רכיכב ,טסוגואב 12 ,'ג םויב

 ידרשמל ולבוהו תוריעצ 177ו םירבג 83 ואצוה ובצייתהש
 .הטילאל ולבוה דבלב םינותחת םידגבבו וטשפוה ןאכ .הרטשמה

 אוה ובו םידוהיה דחאמ קתפ םיאיבמ םיאטיל ויה םעפ ידמ
 .םידגב וא ךרע ירבד ,ףסכ קתפה איבמל תתל "שקבמ"

 םע ,תומילש תוחפשמ םג הטילאל חולשל ולחה ןמזה ךשמב

 וליחתה םהו םידוהיה בלב הגאד ררוע רבדה .םידליו םישנ

 ."הדובע"ל םישנאה תרבעה לע רופיסה תותימאב קפס ליטהל
 בא הרונ םיחולשמה דחאבש ,הדבועה הריבגה םהיתוששח תא

 ארונ והשמש ,ודחפ םידוהיה .ודליל רוזעל הצר רשאכ תוומל

 תורייעל םיחילש וחלשנ .וללה תולועפה לכ ירוחאמ רתתסמ

 הלילב .םידוהי חצר לע בויא תורושב ועיגה םלוכמו תובורקה

 הרייעה תא םיאטיל םינוירב ופיקה טסוגואב 22-ל 21-ה ןיבש

 ריעה בר םג היה םירוצעה ןיב .םישנ 15-ו םירבג 100 ורצעו
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 ברל .םידגבה תא וטשפ הלאמ םג .ןיקתיו םהרבאיהשמ 'ר
 ורשקנ םידוהיה לכ .ךופה עבוכ ושארל ושבחו ןקזה תא ושלת
 ולבוה רתוי םיקזחה .הטילאל ולבוהו ליתדיטוחב תוגוז-תוגוז
 .תולגעב ורבעוה םישלחהו לגרב

 .ןופ ידוהי לכ ץנאמירטובל ואבוה ,טסוגואב 29 ,ישש םויב

 םידוהיה לכ לע ודקפ ,םירהצה ירחא 2 העשב ,םוי ותואב

 וטשפוה ,םיריעצ םירבגו םישנ ואצוה םש .ריעה רכיכב ףסאתהל
 םידוהיה לכ לע ודקפ םג םוי ותואב .הטילאל ולבוהו םהידגבמ
 בוחרו ירטטה בוחרה : תובוחר ינשב זכרתהלו םהיתב תא בוזעל
 .'זדילק

 םהיתבמ םידוהיה תא ואיצוה רבמטפסב 8-ל 7-ה ןיבש הלילב

 ,רבמטפסב 7-ב ,ןכל םדוק םוי .הרטשמה רצחב םתוא וזכירו
 ואבוה ןכ .קושילקוטסמ םידוהיה לכ תא תולגע 40 לע ואיבה
 .הרטשמה-תנחת רצחב וזכור םלוכ .ןופו ןאטשריבמ םידוהיה

 םידוהיה לכ תא וזכיר ,1941 רבמטפסב 9 ,ברעב ישילש םויב
 דחאה : םירופח תורוב ינש רבכ ויה םש ,'זדילק בוחר הצקב
 ונממש םוקמ ,קוחר רתוי תצק ינשהו סיטיאדוג לש ותיב די-לע
 .םיכרדה ןוקיתל לוח תחקל וגהנ

 הצקל םיאיבמ ויה םירגובמה תא .םידליהמ ודרפוה םירגובמה
 לע ץיבוקיצרפ קחצי לפנתה תחא הצובקב .םהב םירויו רובה
 .וייחל ץק המש הירי .וקנחל הסינו םיחצורה דחא

 ורבקנ םבור .םהב וריו רובה ךותל תוטשפב ופחד םידליה תא
 לש -- רתוי לודגה -- דחאה ,םיחאה-תורבק ינשב .םייח
 9 ,'ג םויב םתומ תא ואצמ ,םידליה לש ינשהו ,םירגובמה
 םידלי 500-ו םירגובמ 960 ,(א"שת לולאב ז"'י) 1941 רבמטפסב
 .ןופו ןאטשריב ,קושילקוטס ,ץגמאירטוב ידוהי --

 סיקסרפסכל ומש הנישש) ,םאנויריפסכ :ויה םיחצורה ישאר
 ,ןחוטה סוי'ציוואנאברוא ,סיקשארפ ,יקציווס ,(הדנקב ישפוח יחו
 .םירחאו ,טסינומוק םדוק היהש סיקסבוניס רגנה

 ,םירבג 67 ץנאמירטובב וחצרנ 9.9.41-בש רסמנ רגי ח"ודב
 .םידלי 3037ו םישנ 0

 ייאטילב ינומה חבט" רפסב העיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ ץנאמירטובב םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח

 ;ןמוסמ וניא -- ןמזה ;ידוהיה תורבקה"תיב -- םוקמה .1
 .םישימחל לעמ -- םיחצרנה רפסמ

 -וישוביפ--ץנאמירטוב שיבכהמ מ"ק יצח -- 'זדילק רפכ 2
 םישנ ,םירבג 740 -- םיחצרנה רפסמ ;9.9.1941 -- ןמזה ;יאנ
 .םידליו

 תורוקמ

 רייד ; יקסרוגובד .מ ידי-לע הרסמנש יפכ ,ל''ז יקסראיוב ןנח תויודע

 .ץיבוקשרה .ר ; יאבג .א
 .יקלנזל הקבר לש הבתכמ

 אטיל תודהי

 דיוב
(04) 

 .לופמאירמ זוחמב אטיל לש הברעמ"םורדב הנטק הרייע

 .םידוהי לש תוחפשמ 15-כ הב ויח האושה תנשב

 .דיוב ידוהי לש הנורחאה םכרד לע תוכמסומ תועידי ונל ןיא

 לרוגכ היה םלרוגו לופמאירמל וא ןֶארפל ורבעוהש חינהל שי

 .םש םידוהיה

 תנשבש תרסומ "הנטקה תיטייבוסה תיאטילה הידפולקיצנא"ה

 ,רביינש .י תחפשמ םיטסישאפה םינמואלה ידיב החצרנ 6

 הטלמנש וא האושה תונשב הרתתסהש ,תידוהי החפשמ הארנכ
 .הרזחו תוצעומה- תירבל

 (לופמאירמ ,ןֶארפ : האר)

 קינלוב
 (ת4ז.אזאא1)

 לחנהו השריפ םגאה יפוחל רימוקליו זוחמב הנטק הרייע
 הרייעב .טאילמל ןוויכב רימוקליוול תיחרזמ מ"ק 20-כ ,השבול
 ימגאב גיידו תולכור ,ריעז רחסממ וסגרפתהש ,םידוהי 230-כ ויח
 .הביבסה

 תייפונכ ללותשהל הלחה הרייעה ןמ םיטייבוסה וגוסנ רשאכ
 םה .סאקונירופ םשב יאטיל לש ותגהנהב ,םיאטיל םיחצור
 ,ןיול שריה-לאומש ,םידוהיה םיבשותה דחא לש ותיבל וצרפתה
 קוחצבו םינודיכב תוומל ורקד וידלי תעברא תא .היריב והוגרהו
 ...ןוצר תעבש רבכ תעכ איה םא ולאשו השאל ונפ לער אלמ
 העבוהש םיטייבוסה ןוטלשמ ןוצרה תועיבשל התיה הנווכה
 -עתהש רחאל .השאר תורעש חטרמ השאה .השאה ידי-לע םדוק
 לכ תא ושריג רצק ןמז רחאל .תוומל הב ורי הנכסמב ולל
 וכלה םירבגה .הוולזדופל ,ףטו םישנ ,םישנא ,םידוהיה םיבשותה
 .תולגעב ולבוה םינקזהו תושלחה םישנה ,םידליה .לגרב

 היינוביפ רעיב קינלוב ידוהי וחצרנ הוולזדופ ידוהי םע דחי
 לולאב גייי) 1941 רבמטפסב 5-ב הארנכ ,רימוקליו ירוחאמש
 .(א"שת

 תורוקמ
 .םידתב ,ךולג קלאפ תודע

 (הוולזדופ ,רימוקליו : האר)

 ןאיליזב
 ( לז זסא41)

 ויח האושה תנשב .ילוואש זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע
 .םידוהי לש תוחפשמ 207כ הב

 .םיאטילה "'םיטסיביטקא'ה ונגראתה םינמרגה תסינכ םע
 רובעכ .סילאיגִאו סאנויו סיקסנאיגאז סארטאיפ ודמע םשארב



 הדשה ירע

 הבר תופיפצב ונכושו םהיתבמ םידוהיה ושרוג *תועובש המכ

 דמה ןמזה לכ ךשמב .ביבסמ רשא םיתב המכבו שרדמה-תיבב

 .םהב ללעתהלו םידוהיה שוכר תא דודשל "םיטסיביטקא"ה וכיש

 ותוסגב ןייטצה .תוכמבו תולפשהב הוולמ היה ומצע שוריגה

 סאנויש ,עודי ךכ .חצר ירקמ םג ויה .סיקצוקימ סארטאיפ

 .יקסנאדרוקס תחפשמ חצרב ףתתשה סילאיגָאו

 דחי ,ופסינ םשו רגא'זל םידוהיה ורבעוה 1941 טסוגוא ףוסב

 ב"שת םירופיכה םוי תרחמלש םויב ,הביבסהו רגא'ז ידוהי םע

(2.10.41). 
 "יטקאה"ה םג ףתתשהל ואב רגא'זב ןאיליזאב ידוהי חצרב

 .ןאיליזאבמ םיטסיב
 רגא'זב חבטה עוציבב ןכו תויוללעתהב ,שוכרה תדידשב

 סיריאק ,הלירטוב סאסנופלא םתוירזכאב ונייטצהו ופתתשה

 .סוקסאטו סי'זוארדַאמ ,םוקמב הרטשמה דקפמ

 .חצרה עוציבל םוקמב םיאטיל הלחתהב ודגנתה רדיינש .א יפל *

 תורוקמ
 .(ןאיקוש האר) רדיינש .א לש ותודע

 ,/1--6(9/15) "םשו די" ,לאטנזיו ןויכרא

 קוטב
 ( דיג א ז)

 ,םידוהי 88 הב ובשי 1923 תנשב .גירוואט זוחמב הנטק הרייע

 דוע תונערופל העדונ הרייעה .האושה תנשב םרפסמ עודי אל ךא

 הנושארה הלילעה הלפנ ןאכ .הנושארה םלועה-תמחלמ תעב

 לכנתהל םיצורו ינמרגה בייואה תבוטל םילגרמ םהש םידוהי לע

 םידוהיה ווטצנ 1915 סראמב .יסורה אבצלו םוקמה יבשותל

 רגפ וקרזש םהילע ולילעה .העש תיצחמ ךות הרייעהמ רוקעל

 תא ליערהל הנווכ ךותמ תירוביצה ראבה ךותל לותח לש

 .םוקמה יבשות
 תסינכ םע קוטאב ידוהיל עריא המ תוקייודמ תועידי ונל ןיא

 עודי .המחלמל ינשה וא ןושארה םויב רבכ הרייעל םינמרגה

 הביבסה ירעמ םידוהי תוצובק םשל ואבוה ןמזה ךשמבש

 ,םוקמב ויה .וחצרנו (תורחאו יקליוו'זרא ,ליוודוקש ,גירוואט)

 יסורה אבצהש םירומג יתלב םילודג םיפירצ ,תבכרה תבריקב

 .חבטל םילבומה תא םיאיבמ ויה םשל .םתיינבב ליחתה
 תוח'"'ודב עיפומ םוקמה ןיא יכ ,םש וחצרנ םידוהי המכ עודי אל

 -תגולפ ישנא דגנ ,הינמרגב םלּוא ריעב טפשמב .רַאקָאלאטש לש

 ףוסב תחא גרוהל-האצוה לע קר רפוס ,טיזליטב עצבמה

 1800-ל 1500 ןיב ויה וז הצובקב .רבמטפס תליחת וא טסוגוא

 םג הב ויהו ןכתי .םירחא תומוקממו גירוואטמ םידליו םישנ

 .יקליוו'זראמ טסוגואב 15-ב ואצוהש םידוהיה

 ידיקפ ידי-לע עצוב חצרה יכ םיעבוק טפשמה-תיב יאצמימ

 ודקפמל עיצה ץראווש םשאנה .םיאטיל רזע-ירטושו ופאטשיגה

 ,הלבקתנ אל ותעצה .םהיבשוי לע םיפירצה תא ץצופל המהַאב

 םחצרל טלחוה .הבורקה לזרבה-תליסמב עגפי הזש וששח יכ

 .הייריב

 וכרואש ,לודגה םיחאה-רבק תא ןמצעב תורכל וצלוא םישנה

 םישנאהשכ ,תוצובק תוצובק ואבוה תונברקה .רטמ 100-ל עיגה

 םהילע היה .ארומ יזוחאו םיכומ ,םיאמצ ,םיבער ,םישושת

 .םיחצרנו רובה חתפל םיאבומ ויה םה .םימוריע טשפתהל
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 -השכ ,םיאטילה רזעה-ירטוש ידי-לע התשענ הלועפה רקיע
 .הזחמה תא םימלצמו םהילע םידקפמ םינמרג

 ,ול הליג ץראווש םשאנהש רפיס םלוא-טפשמב םידעה דחא

 וינפב גיצה םגו םידליהו םישנה חצר תא ועציב םיאטילה יכ
 המוריע הידוהי השא בחוס יאטיל רטוש םיאור הב תונומת

 הינשה ודיבו השאר תורעש תא תחאה ודיב טרומ ,תוציב ךותל

 .הפרעל חודקא דימצמ

 שי"ייי קלוח םייאטילה םירטושלש ורפיס םג טפשמב םידעה

 .םיחצרנה ידגבמ ולביק ןכו

 "אטילב ינומה חבט" רפסב העיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב קוטאבב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 הרייעהמ מ"ק 5 ,גירוואטמ מ"ק 18 ,קוטאב רעי -- םוקמה

 רפסמ ;1941 טסוגוא -- ןמזה ; סוטנא רהנה תודג לע קוטאב

 .םישנ 300-כ -- םיחצרגה

 תורוקמ
 142. /6:טז6ַ60ת צסת 50(1260ב6מ (2650ת10ה6(0ת, 28ת6 11: [6ז

 2707655 1\2 1)]תב.

 הלוגיטב
 ( תדר 41.8 )

 לש קחרמב תאצמנו ןייסאר זוחמב הנטק הרייע איה הלוגיטב

 מ"הירבל הינמרג ןיב המחלמה ץורפ םע .זוחמה ריעמ מ"ק 2

 .הלוגיטבב םיבצומ ויה אל םינמרג .תוידוהי תוחפשמ 11 הב ויח

 דמע םשארב .םוקמב םיטילשה ויה רשא ,םיאטילה לע וכמס םה

 ותכרב ענמ אל רגובמה רמוכה םג .סיקנאלפ ריעצה רמוכה

 .סוקצאיו סיטייגרוי ויה םיחצורה ישאר .העווזה ישעממ

 ויה .תוומ-תמיאב םידוהיה תא וקיזחה תועובש השולש

 ינימ לכב םתוא םידיבעמו םשוכר תא םיזזוב ,םהב םיללעתמ
 6 :םידוהיה תא וקליח ילוי תיצחמב .תונושמו תונוש תודובע

 ,היסיצֶאזב רשא ,קיניו לרב ידוהיה לש ותזוחאל ושרוג תוחפשמ

 -וגאו תזוחאל ולגוה תוחפשמ 5-ו ,קורקמ מ"ק 7-כ לש קחרמ

 ,יקסנלומס ןורהאו קיניו המלש םידוהיל תכייש התיהש ,יאיפ
 םידוהיה וקזחוה תומוקמה ינשב .הלוגארייאמ מ"ק 4-כ האצמנו

 .תועובש השולשכ

 -ואש) "םיעלק"ה תוזוחאה יתש לא ועיגה טסוגוא תליחתב

 םידוהיה תא ואלכ םה .סוי'ציוואלאגיאג םשארבו ןייסארמ (יאיל

 םיאטילה תנווכש ,םיללמואל ררבוה םתוגהנתהמ .םימסאב

 תחא קר ךא ,חורבל וסינ םידחא .םתוא חוצרל איה םינייוזמה

 -טילה .חורבלו םסאב רהוצ רובשל החילצה ,ןמדירפ היח ,םהמ

 השרוחל עיגהל החילצה איה .הב ועגפ אל ךא ,הירחא ורי םיא

 םוקממ .הפנעה תרמצב הרתתסהו ןרוא ץע לע התלע ,הבורקה

 .ועציב םיאטילהש חצרה תוארומ ירחא בוקעל הלכי האובחמ

 םישדח העשת ןב קונית חוכב םיחצורה ואיצוה ךיא התאר איה

 םיקבאנ ךיא התאר איה .םיינשל ותוא ועסישו ומא תועורזמ

 םיחא ינש ןכו ,םהרבא ןב ףסוי ,הרייעה לש ריעצה טחושה

 תורורצ קרו ,םיחצורה םע ,קיניו רזעילא-לאכימו םירפא-יבצ
 היח הדרי ךישחהש רחאל .םקבאמל ץק ומש יטאמוטוא קשנמ

 החילצהש דע ,םירכיא לצא הידודנב הלחהו ץעהמ ןמדירפ

 .העווזה תונש תא רובעל
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 םה םג .םוקמב חצרה םויב ויה אל המלש היחאו קיניו הנימ
 םירשע .םוקמל םוקממ הביבסב ודדנו םירכמ לצא ואבחתה

 אצוהו קיניו המלש ספתנ 1944 ראוניב .םאובחמ ופילחה םעפ

 .רורחשה םויל העיגהו התכז הנימ .גרוהל

 תומצע המחלמה ירחא ורבעוה הרייעה יאצוי לש םתמזויב

 המקוה רבקה לע .הלוגארייא ידוהי לש םיחאה"רבקל םישודקה

 וחצרנש ,םייטייבוס םיחרזא 500 םיחנ ןאכ" : בותכ הילעו הבצמ
 רבודמש ,הדבועל רכז ןיא ."'םייטסירלטיהה םיחצרמה ידיב

 .םידוהיב

 תורוקמ

 .ןולקשא ,ץיבלבש הנימ ; קרב ינב ,ןמדירפ היח תויודע

 הלוגיסייב

(84150601.4) 

 תוחפשמ הב ויח האושה תנשב .ןאדייק זוחמב הנטק הרייע
 .תודחא םידוהי

 קורקל םלוכ ואבוה 1941 רבמטפס תליחתב וא טסוגוא ףוסב

 קורק ידוהי םע דחי וחצרנ (א"שת לולאב 'י) 2.9.1941-בו
 .םש םיחאה-רבקב ורבקנו
 (קורק : האר)

 זריב

 ( ת141)

 3,000-כ הב ויח האושה תנשב .אטיל לש הנופצב זוחמ-ריע
 .1941 יגויב 26 ,ישימח םויב ריעה תא ושבכ םינמרגה .םידוהי
 .היבטל ןוויכמ ,ןופצהמ ואב םה

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה תא םינמרגה ואצמ רבכ םאובב

 דמע "םיטסיביטקא"ה שארב .םוקמב םיטלושו םינגרואמ םהשכ
 .הוואי'ז ןידה-ךרוע

 .םידוהיב חצרהו תויוללעתה ,תושיגנה ולחה ןושארה םויה ןמ

 לנש .ןיול ןמלז-םהרבא ידוהיה אפורה היה ןושארה ןברקה

 תיבהמ ואצי ךא .הלוח רקבל והונימזהו ותיבל וסנכנ םיאטיל

 בייל-הדוהי 'ר ,'זריב לש ברה .וחצרו אפורב םהמ דחא הרי

 ריעצה םג .ותליהק ןעמל לדתשהל "זעה''ש לע חצרנ ,ןייטשנרב

 המוד לרוג .תוומל הרונ ,ברה לע ןגהל הסינ רשא ,רדב לטומ

 ,רעיב אבחתהל הסינ אוה .ןיקַאטפא ריעצה אפורל םג ןמוז
 .והוחצרו והוספת "םיטסיביטקא"ה ךא

 לכ .ןושריק דוד ןידה-ךרוע תחפשמ לש הלרוג היה עזעזמ

 .םידידי ובשחנש ,םיאטיל לצא אובחמ אוצמל התסינ החפשמה

 ינש וחצרג הליחת .תויושרל החפשמה תא וריגסה "םידידי"הח

 תא ףוסבלו השאה תא וחצר ךכ-רחא ,םהירוה יניעל םידליה
 .ןידה-ךרוע

 ורשק "םיטסיביטקא"ה .ריעה לש טחושה חצרנ הבר תוירזכאב

 ךרד טחושה תא בחס סוסה .רהוד סוס לש ובנזל ונקז תא
 .תמש דע ריעה תובוחר

 אטיל תודהי

 םהיתב תא בוזעל םידוהיה לכ ווטצנ 1941 ילויב 26"ב
 תובולע תואטמיס המכ ועבקנ וטיגל םוקמכ .וטיגב רוגל רובעלו

 .תסנכה-תיבו שרדמה-תיבל ביבסמ

 ,דחוימב ,םידוהי םירבג .םירצעמה וקספ אל ןמזה לכ ךשמב
 םירחא תומוקמבו ידוהיה תורבקה-תיבב םיחצרנו םיאצומ ויה

 .הל ביבסמו ריעב

 ,1941 טסוגואב 8 םויב ליחתה םידוהיה לש יפוסה לוסיחה

 לכ ולבוה ברעב 7 דעו רקובב 11 העשמ .א"שת באב ו'ט

 שיא 200--100 תונב תוצובקב ,ףטו םישנ ,םירבג -- םידוהיה

 ידי-לע ורפחנש םינכומ תורוב רבכ ויה םש .הבארטסא רעיל

 תוצובקב .הדובעל ןכל םדוק וחקלנ רשא םידוהי םירבג 0

 םירמושהו םינוילעה םהידגב םהמ וטשפוה ,תורובל ולבוה תונטק

 םשו תורובה ךותל ופדהנ םה .תולאב םהילע ולפנתה םיאטילה
 .וחצרנ

 25,5.1945-ב הרביחש ךמסמב םיאצומ ונא חבטה לע םיטרפ
 העווזה ישעמ תא עובקל התנומש תדחוימה תיתלשממה הדעווה
 : רמאנ ךמסמה לש 1 ףיעסב .םינמרגה םישלופה ידי-לע ועצובש

 םיחיש תלדוגמה ,הבארטסא תשרוח ילושבש רככב"

 וכרוא םהמ דחא : תונברקה ינומה ירבק םיאצמנ ,ביבסמ

 מ 2 ובחורו 'מ 28 וכרוא ינשהו ,'מ 2 ובחורו 'מ 0

 -וקמה םיבשותה תודע יפל ,םיאצמנ הלאה םירבקה ינשב
 דוע אצמנ םירבקה ינש די-לע .םיידוהיה תונברקה ,םיימ

 תונברקה םיאצמנ וב ,ובחור 'מ 27ו וכרוא 'מ 10 ,רבק
 יפל .'מ 2.5 אוה םירבקה תשולש לש םקמוע .םייאטילה

 דחא רובב ויה תורובה תלוביקמ תולבקתמה תואצותה
 ,'90 -- ישילשבו ,1,300 -- ינשב ,םישנא 0

 :רמוא 2 ףיעס

 דחאב .תורוב השולש וחתפג ידוהיה תורבקה-תיבב"
 ורונ םבורש ,ידוהיה םואלה ינב םישנא 15 ויה םהמ

 םבור דיל .םיליגר וא םיצצופתמ םירודכב םהיתולגלוגב
 -יקבש ינשה רובב ...םהיתורוגחו םהילענ ,םהידגב ואצמנ

 תוכורא תורעש תלעב דחא םדא תפוג האצמנ םוקמ תבר
 ךותב .הדיל םינותחת תויראש םע תלברוכמ איהשכ
 בצמב התיה הפוגה .םיבע אל ץע-ילוב ינש ואצמנ רובה
 תבריקב ,ישילשה רובב .הילע תומילא ינמיס ילב ,ןובקר

 .'םיאטיל לש תויווג שמח ואצמנ ,םגאה

 : ךמסמב הדעווה תעבוק טסוגואב 8-ב חצרה ךלהמל רשא

 1945 יאמב 187-המ תינוריעה הדעווה לש ךמסמה יפל"

 ןכו הבארטסא תשרוחב םירבקה תשולשבש ,אצמנ
 2,400 וחצרנ ידוהיה תורבקה-תיבב םידיחיה םירבקב

 ,900 -- הרשע-עבראה םתנש דע םידלי םהיניב .םידוהי
 .90-כ -- םיאטילה רפסמ .780 -- םישנ ,720 -- םירבג

 1941 ילויב 26"ב ואלכ ידוהיה םואלה ינב םיחרזאה תא

 -ובקב םתוא וליבוה ,טסוגואב 8-ב ,רחואמ רתויו ,וטיגב
 םש םוקמב הבארטסא תשרוחל שיא 200--100 תונב תוצ

 .םידחוימ תולקמב םישנאה וכוה יריה-איגל ךרדב .ורונ

 םהיכרב לע םיערוכ םהשכ םישנאה ודמעוה תורובה ינפל

 םהידגבמ וטשפוה תורובה ינפל .הכוה ומוקממ זזש ימו

 .םישנא 10 לש תוצובקב רבקה יפדלע ורוגו םינוילעה

 לסחמ "ןאזיטרפ" היה ,רובה ךותל ולפנב יח ראשנש ימ

 םיירהצה ינפל 11-מ וכשמנ תויריה .חדקא תייריב ותוא
 ."ברעב 7 דע



 הדרשה ירע

 הרישב הריעה םיחצורה ורזח ינומהה חבטה עוציב ירחא

 עוציב תעב .הוואי'ז ןידה-ךרוע םגיהנמ םשארבשכ ,הרמזו
 לעב" והוניכ םידוהיהש ,סירייק סאנוי ותוירזכאב ןייטצה חבטה

 ."בוהצה ןקזה
 תצקמ וחקלנ חצרה םויב תונברוקהמ ופסאנש םיצפחה ןמ

 -תשמה ןיב קלוח ראשה לכו ,םינמרגל ורסמנו רתויב םירקיהמ

 .םיפת
 םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב

 : ןלהלדכ 'זריבב
 תיצחמה -- ןמזה ; ''זריבב ידוהיה תורבקה-תיב -- םוקמה .1

 .םישולשכ -- םיחצרנה רפסמ ;1941 תנש לש הינשה

 תינופצ מ"ק 3.5 ,(סינופמקפ) הבארטסא רעי -- םוקמה .2

 -- ןמזה ; היאבוראפ--זריב שיבכהמ מ"ק 1.5-כ  ,יזריבמ
 .םידליו םישנ ,םירבג 2,490 -- םיחצרנה רפסמ ;1

 םוקמב .המחלמה ירחא ורדוג הבארטסאב םיחאה תורבק
 ."םזישאפה תונברק" תיסורו תיאטילב בותכ הילעו הבצמ המקוה

 תורוקמ

 ; 1233/89 "םשו די" ,ןמפלה ; 1460/286 "םשו די" ,רעש קחצי תויודע

 .ןגזתמר ,אריפש םייח

 ואטשריב
 ( תזופדיסא45)

 תוחפשמ קר .הטילא זוחמב ,אטיל לש המורדב טייק-תרייע
 ויה םידוהיה בור .תועיבקב םוקמב ובשי םידוהי לש תוטעומ
 .טייקה תנועל ,ץיקב םשל םיאב

 .1941 ץיקב ןאטשריבב םידוהיה רפסמ היה המ עובקל השק
 9-ב םוקמה ידוהי םע דחי וחצרנו ץנמירטובל ואבוהש קר עודי
 .םש םיחאה*תורבקב ורבקנו (א''שת לולאב ז"'י) 1941 רבמטפסב
 | (ץנמירטוב : האר)

 קושיריבלב
 ( 1 דה 15815 )

 תדג לע תנכושה ,לופמאירמ זוחמב הרייע איה קושיריבלב

 .םידוהי 350-כ הב ויח האושה תנשב .ןמיינה

 ,22.6.41 ,המחלמל ןושארה םויב רבכ הרייעל וסנכנ םינמרגה

 לש ותגהנהב ,םיאטיל תצובק הנגראתה דימ .צ"החא 4 העשב

 -תהלו תוכהל ולחה רשא ,הקיי'זאמ סאצניו רבעשל "סילואש"ה
 םיטנדוטסמ תבכרומ התיה םיחצורה תצובק .םידוהיב ללע

 הרייעה ידוהי םע וא לצא ודבעש ,םיאטיל רפסממ ןכו םיימוקמ
 ."םיישיא תונובשח" ויה םהמ דחא לכל רשאו

 .תימוקמה הצעומה תיבב וזכורו םירבגה לכ ורצענ םינושאר

 תונמדזה לכ ולצינו םוכה ,םהב וללעתה םיאטילה םירמושה

 רובעכ .הל הצוחמו הרייעב הדובעל םתוא םיכילומ ויה .םחצרל
 .ןארפל לגרב םלוכ ורבעוה םייוסמ ןמז

 קושיריבלבב הרטשמה דקפמ חלש לביקש רזוחל הבושתב

 ,עידומ אוה ובו (הנבוקב הארנכ) הרטשמה ףגא שארל ח"וד
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 קושיריבלבב ורצענ ,1941 טסוגואב 22 ,ח"ודה ךיראתל דעש
 ,ףיסומ אוה .םישנ 6-ו םידוהי םירבג 100 ןַארפב וטיגל וחלשנו

 אפורה אוה דחאה .םידוהי םירבג ינש קר קושיריבלבב וראשנש

 בקעי ,תורועל תשורחה-תיב לש יאמיכה אוה ינשהו יקצוליב

 "תעלו לועפל לוכי תשורחה-תיב ןיא יאמיכה ידעלב .ץיבוקיציא

 .ףילחת ול ןיא התע

 הקלחב ורבקנו 27.8.41-ב הארנכ וחצרנ םידוהיה םירבגה
 .זמיינה רהנ לש תילאמשה הדגב ,ןַארפ ריעה לש ינופצה

 -יבלבב המ-ןמז וקזחוה ,תואמ המכ הארנכ ,םידליהו םישנה

 .וחצרנ םשו לופמאירמל ורבעוה ,קושיר

 תורוקמ

 .תולעמ ,הטילק זכרמ ,ןמפוהא שריה תודע

 .16 'מע ,'ב "אטילב ינומה חבט"

 \יטשרב

(1 61 ) 

 .קיי'זאמ זוחמב ,אטיל לש הנופצב הנטק הרייע

 .םידוהי לש תוחפשמ 15דכ הב ויח האושה תנשב

 המ יפל .ץיטשראבב םידוהיה תורוק לע רישי עדימ ונל ןיא
 האציש ,"הנטקה תיטייבוסה תיאטילה הידפולקיצנא"ב םסרופש
 ידי-לע 1941 תנשב ץיטשראבב וחצרנ ,1960 תנשב הנליווב
 תוחפשמ הרשע-שולש םיימוקמה םינמואלהו "םיטסיביטקא"ה
 .םיימוקמ םיבשות לש

 "ורהש השגדהה .םידוהי לש תוחפשמב רבודמהש ,קפס לכ ןיא

 וחצרנ םהש בושחל םוקמ תנתונ "םיימוקמ םינמואל" ויה םיחצ

 10 קר תקחורמה ,קולָאיל ורבעוהש ,םג ןכתי .ץיטשראבב

 הביבסה לכ ידוהי וזכור םשש קיי'זאמל וא ,ץיטשראבמ מ"ק
 .9.8.41-ב וחצרנו
 (קיי'זאמ ,קולָאי : האר)

 הרואג

 (0 4 ת)

 .גירוואט זוחמה-ריעל תיחרזמ מ"ק 12 קחרמב ,הנטק הדייע

 .םידוהי 20 םוקמב ודקפתג 1923 תנשב

 ,תרסומ (530 'מע ,'א קלח) הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה
 םינגרובה םינמואלהו םיצאנה וחצר ינמרגה שוביכה תעבש

 איה הנווכהש ,קפס ןיא .םוקמה יבשותמ לודג קלח םיימוקמה
 .וחצרנש םידוהיל

 עריא ןכיהו וחצרנש םידוהיה רפסמ היה המ עדימ ונל ןיא
 היה םלרוגו גירוואט זוחמה-ריעל ורבעוהש ,חינהל שי .חצרה

 .גירוואט ידוהי לרוג

 (גירוואט : האר)
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 ציבורדג
 ( כ 1611 )

 תוחפשמ 50-כ הב ויח האושה תנשב .רימוקליו זוחמב הרייע

 .תוידוהי

 תורמל ,1941 ינויב 30 ,'ב םויב קר הרייעב וארנ םינמרגה

 -לע תפקומ הז ינפל םידחא םימי רבכ התיה הלוכ הביבסהש

 םתלועפ רקיע .םינגרואמ ויה הביבסבו הרייעב םיאטילה .םהידי

 תורעיל םיחרוב ויהש ,םודאה אבצהמ םילייח ירחא בוקעל היה
 טדודגמ םיקתינהו םיעותה םילייחה לש םקשנ תא קורפל ,הביבסב

 ןברקה היה ,הנש 16 ןבכ ,אריפש לטוג רענה .יבשב םתחקל םגו

 םילייח ינפב עיבצה אוהש ,ונעט םיאטילה .ןושארה ידוהיה

 רואל שרדמה-תיב דיל הלילב לטוגב ורי .ינמרג רייס לע םיסור

 .דידסנפ

 הארנכ הל היה אל אבצה יניעבו ,ךלמה יכרדמ הקוחר הרייעה

 ימוקמה ןוטלשהו הב תבשל וברה אל םינמרגה .יגטארטסא ךרע

 ועציבש םהו םהידיב ודקפוה םידוהיה םג .םיאטילה ידיל רסמנ

 -והצ "דוד יניגמ" דונעל ובייוח םידוהיה .תוריזגה תא בל לכב

 היה רוסא ,ברעה אוב םע םהיתבמ תאצל םהילע רסאנ ,םיב

 וכילוה םוידםוי .תוכרדמב שמתשהל ןכו הרייעה םוחתמ תאצל

 .םליפשהל קרו ךא התיה ןתרטמ לכש ,תודובעל םידוהיה תא

 ,םיכרדהו תובוחרה ידיצב םיבשעה תא םהידיב שכנל ווטצנ םה

 .המודכו תוארחמ תוקגל

 הביבסה לכב םיאטילה םירטושה ורצע ,ילוי תישארב ,דחא םוי

 תוצחב .םיטסינומוקכ םהיניעב םידושח ויהש ,םיבר םישנא

 ,םירוצעה ןיבמ םידוהיה תא ואיצוה רסאמה םוי לש הלילה

 -ייעהמ מ"ק 2 לש קחרמב ,הנזי'צאראמאקבש השרוחל םוכילוה

 דחא ישש םויב ,ילוי ףוסב .רובל םוכילשהו םוחצר םש ,הר

 -הרש ,ץכ לארשי תא םייאטילה רזעה-ירטוש ורסא ,ברע תונפל

 היהש ,ןדמל רוחב ,ברה לש ונב ,ץיברוג והיתתמו ןומולס הנח

 -ולשה תא וכילוה .םינותעב םמסרפמו שידיאב םיריש םג בתוכ

 ירוחאמש קרי-ןג לא ,םילבחב תורושק דחא לכ לש וידישכ ,,הש

 ינש תא םירטושה ודימעה םש .הרייעה לש םינורחאה םיתבה

 .הסנאל ןומולס 'בגה לא ולפטנ םמצע םהו רוב תורכל םירבגה

 תא שיח ריתה ,םיאטילה לש םתוקטעתה תא לצינ ץכ לארשי

 .רובל וכלשוהו ורונ וראשנש םיינשה .חרבו םילבחהמ ומצע

 לש ורקובב .(א"שת באב ד"י ,'ה םוי) טסוגואב 7-ה םוי אב
 ואר יכ ,ורפיס םידוהי .ץנלבוק םיחאה עתפל ורצענ םוי ותוא

 "םיטסיביטקא"ה דקפמ תא ןכו ,ונגסו הרטשמה דקפמ תא

 רחאל הארנכ ,הצעומה-תיבמ םיאצוי םהשכ ,םיישארה וירזועו
 םירהממ םלוכו ,תמייאמ תוידוס םיפופא םהינפ ,תוצעייתה

 -תיב דיל עיפוה העש רחאל .רימוקליו זוחמה ריעל ןוויכב

 דימ וב וריכה םידוהיה .ינמרג לייח ידמ שובל ריעצ הצעומה

 רפכב תינמרג-תיאטיל החפשמל ןב ,ימוקמ ריעצ אלא וניאש

 ריהצה ,היצאירטאפירה ןמזב ,ןכל םדוק הנש יצחכ רשא ,ךומס

 הרע העונת הלחה ואוב םע .הינמרגל רבעו ינמרג ותויה לע

 -הצה-רחא .םינבלה םיטרסה ידנוע ,םיאטילה לש םנודעומ דיל

 והוסינכה ,םינפ רודהו ןקז ידוהי ,הרייעה טחוש תא וספת םייר

 רחאל .וגנקז תיצחמ ההק ןיכסב וכתח :וב וללעתהו םנודעומל

 -לצומ ולחהו םידוהיה יתב לע םינייוזמ םיאטיל וטשפ הלק העש

 ,וקעצ -- "!וכלת הדובעל" .םיריעצ בורל ,םירבגה תא םשמ םיא

 םשמ וכילוה ברע תונפל עבש העשב .קושה רכיכל םוכילוהו

 אטיל תודהי

 ודהדה העשה תיצחמכ רחאל .הנקולפ רפכל ןוויכב םידוהיה תא

 ינשכ קחרמב ,ךרדה ידצלש השרוחב עצוב חצרה .תוירי הרייעב
 הרושב םידוהיה תא ודימעה הנקולפל םאובב .ץיבורדגמ מ"ק

 ,קיוול דוד ,דחא ידוהי .הריפח ךשמהל וליאכ תורוב ינש דיל

 רמאו ,הלועפה לע חצינש ינמרגה לייחה לא שגינ ,םיעבש ןבכ

 .התיבה דימ וריזחה ינמרגה .דובעל לוכי וניאו ריעצ וניא יכ

 .תויריה וינזאל ועיגה הרזח וכרדב
 ,םיעגרה תא םלצנב הגירהה םוקממ וחרב םידוהי רפסמ

 -רובהו המר לע האצמנ השרוחה .יריל תונכהב ולחה םיאטילהש

 ,םהירחא ורי םיאטילה .רפכל ןוויכב ,דרומב הצורמב ונפ םיח

 םיחישה ןיב ורתתסה םש ,לחנ לא ועיגה םירחאה .ולפנ םידחאו

 לחנה תא וצח ביבסמ לכה טקש רשאכו ,הלילה אוב דע םיהובגה
 רחאל וספתנ םלוכ טעמכ .טניווריש ןוויכב הלישאפ רעיל ולעו

 וכזו םייחב וראשנ ,ץכ םוחנו ןומולס קחצי ,םיינש קרו ,ןמז
 .םישולשל עיגה םוי ותואב ופסינש םירבגה רפסמ .רורחשל

 לע יולגב םיאטילה רזעה-ירטוש ורפיס רבכ חצרה תרחמל

 ועבת םהו םידוהיה יתב לא םיאב ולחה םיאטיל .םידוהי תגירה

 םיחצרנהש ונעט םה .וחצרנש םישנאה שוכרמ םהל רוסמל

 םהל תתל וחיטבה הרומתבו ,םייח םדועב ,ןוזמ םהמ ולביק

 ונענ ,דחפ-יזוחא ויהש ,םידוהיה .המודכו םידגב ,םייפגמ

 ,םינבלהו םידגבה בטיממ שרוד לכל ונתנו וללה "םישרוי"ל

 ."םידידי" וראשיו םהל וקיצי אלש דבלבו ,תיבה-ילכו םיילענה

 ןינעב .הרייעל םיאטילה ישאר םג ורזח (8.8) םוי ותואב

 ועדי אל -- םידוהיה ינפב וקדטצה -- לומתא םוימ "הרקמ"ה
 ...רימוקליווב ויה םלוכ ירה ! הז לע

 תחקל הביבסה ירכיאל השרוה םירבגה חצר רחאל םימי המכ

 רבד .תואלקחב דובעל וכלה תוריעצ רפסמ .הדובעל םילעופ

 יכ ורבס םיבר .הרייעב תוחורה תא הבורמ הדימב עיגרה הז

 םויבו ,םיטעומ םימי קר ורבע ,ספא .תוטיחשה הנקספית התעמ

 םידוהיה יתב לע םיאטילה רזעה-ירטוש וטשפ ,טסוגואב 17 ,'א

 ורצע ןכ .םידלי ןהל ויה אלש ,תוריעצ םישנ ןכו תורוחב ורצעו

 ,רקובב 10-ב .רפסמב 30-כ דחיב ,םירכיאה לצא תודבועה תא

 ןוליבוהו תולגעב ןתוא ובישוה ,תילותקה היסנכב הליפתה תעב

 ןלוכ .בושידםוקמל העיגה אל ןהמ תחא ףא .רימוקליוול ןוויכב

 וכלשוהו וחצרנ ךכ-רחאו ,ךרדה דילש תורעיב וסנאנו ונוע
 .תורובל

 ברע תונפל .הרייעב הנורחאה היצקאה הלחה רבמטפסב 3-ב

 -תיבב ,ךרעל האמ ,םידוהיה לכ תא םינייוזמה םיאטילה וצביק

 םיפופצ םהשכ ,דחא רדחב הלילה לכ םש םואלכו הצעומה

 ןמו יקסניבודמ םידוהי םג ןאכ ואצמנ םתא דחי .דואמ םיסוחדו

 םייחב ונמזב וראשוהש ,םידחא םג םהיניבו ,םיכומסה םירפכה

 ,רקוב תונפל ,'ו םויב .תודשב הדובעה תא הארנכ םייסל ידכ

 לכ .רימוקליווב וטיגל םתוא םיריבעמש ורמא .תולגעב םואיצוה
 קמעה" לא םינייוזמ םיאטיל לש דבכ רמשמ תחת ולבוה םישנאה

 וחצרנ םשו ,(רימוקליוומ מ"ק המכ) הינוביפ רעיבש "ירציוושה
 .(5.9.41 ,א"שת לולאב ג'י ,'ו םוי) םויב וב

 םהשכ םשמ ורזח ,םהיתולגעב םידוהיה תא ועיסהש םירכיאה
 הז םוקמל ולבוה םוי ותואב יכ ורפיס םה .בר ללש םיסומע

 םיבושימו טניווריש ,ןאוולָאג ,קינסומ ,הבלזדופמ םיבר םידוחי

 םינבלב קר ראשיהלו טשפתהל ווטצנ םידוהיה .םירחא םיכומס

 ופיח םישנ .תורובה לא ץופקל םוצליא ךכ-רחאו ,םינותחתה

 .םירודכה םהב ועגפי לבל ,ןהידלי לע ןפוגב



 הדשה ירצע

 .הרייעה ישנאמ ויה םהיחצורו ץיבורדגב םידוהיה יררוצ

 לש ונב היה ,תועומשה יפל) סאנא'צק רמוכה ודמע םשארב

 ,סאנורטלוב היסנמיגורפה לש להנמה ,(ץכ םשב דחא ידוהי

 םיריעצ ןומה םהמעו ,הבמָארז הרטשמה שאר ,סאקאניקוא דדומה

 -חאה הלאל .םיטנדוטסו היסנמיג ידימלת רקיעבו םוקמה ינבמ

 םהילע לבוקמ היה דוחיב .םידוהיה ברקמ םיבר םירבח ויה םינור

 "צהש ,הנבוק תטיסרבינואב היגולונכטל טנדוטס ,ץיברוג הירא

 דחי םתויהב ,םידומילב םהל רזוע היהו הקיטמתמב וירוענמ ןייט

 תירבעה היסנמיגל רבע רשאכ םג .תימוקמה היסנמיגורפב

 םנמא הלא וירבח .התיבה ואוב ידמ וילא םינופ ויה רימוקליווב

 היראש םעדיב ,"םיטסינומוק"ה לש רצעמה ןמזב והורצע אל

 חצרה םויב לבא ,תימואל תידוהי הדובעל רוסמו בהלנ ינויצ היה

 .ול םג ורכנתה (7.8) םירבגה לש

 ןמ המכ וספתנ אטילל יטייבוסה ןוטלשה לש ובוש םע

 -ורפה להנמ .תוומל טפשנ סאקאניקוא דדומה .וטפשנו םיחצורה

 רסאמ תונש 25-ל ונודנ םידחא דועו סאנורטלוב היסנמיג

 .וררחושו ונוחנ םינש המכ רחאל .ךרפ-תדובעו

 גוזה םהו ,הרייעב םידוהי ינשל םיחצורה וארה "דחוימ סחי"

 ואצמנ הנורחאה היצקאבו ,םייגעו םיטושפ םישנא ויה םה .ןמטוג

 דוע םינמטוגה .םינבלה םיטרסה ידנוע ישארמ םיצילמ םהל

 םוויצו הרייעל ץוחמ םואיצוה ןכ-ירחא ,םתיבב םימי המכ ובשי

 יתבב ואבחתהו ,םירכיא םיאטיל לצא הסחמ ושפיח םה ...תכלל

 ,14.3.1944-ב רעיב התקיבב תמ ןקזה ןמטוג .תורעיבו םירכיא

 .םודאה אבצה לש ובוש םע האובחממ האצי השאהו

 רודיסל ,המחלמה רמג םע ,ורסמתה ץיבורדג ידוהימ םידירש

 וחתפנ ה"שת הנשה שאר ינפל .הרייעה ינבמ תונברקה ירבק

 והוזש תופוגה .םיגורה 30-כ םהבו ,הרייעה דיל ואצמנש תורובה

 וראשנ תומצעה ראשו ,דחוימ ןוראב תחא לכ ומשוהו ואצוה

 התצקה ןכלו ,ץיבורדגב היה אל ידוהי תורבק-תיב .םוקמב

 בלב ורכנ םירבקה .םיחא-רבקל דחוימ חטש תימוקמה הצעומה

 ואבו ופסאנ היוולהל .אטיל לש תואמצעה תטרדנא דיל הרייעה

 ןומה םג .הנליווב זא וררוגתהש ,ץיבורדג ידירש לכ טעמכ

 םיברו ,קוש םויב המייקתה הרובקה) סקטב ופתתשה םיאטיל

 םויב וב ורזח םידוהיה םיוולמה .(הרייעב ויה םירפכה ישנאמ

 דימ דרפיהל הביל הל ןתנ אל ,ץיברוג לחר ,תחא קרו ,םהיתבל

 ינב ינשו ל"נה ץיברוג הירא הנב םג ןמטנ םהבש םירבקהמ

 .הלש םיחא

 תירבעב בותכ עוגצ ןויצ םירבקה לע בצוה םימי המכ רחאל

 .הצעומה-תיבב עיפוהל ץיברוג הנמזוה תרחמל .ץע-שרק לע

 ץיברוג לא הצעומה שאר-בשוי הנפ -- ? "הזה רבדכ ןכתיה"

 ונתנ ,םיחא-רבקל דבכנ ךכ-לכ םוקמ ונצקה ונחנא הנה" --

 שרק המש תאו -- ,היוולהב ונישע לודג דובכ םגו תונורא

 '! דוד-ןגמבו תוירבע תויתואב
 תא יוחיד ילב ריסתש ץיברוגמ עיגפמב שרד שאר"בשויה

 הוויצ זא .ןכ השעת אלש שרופמב ול הרמא איה םלוא ,ןויצה

 .ירבעה בתכה םע שרקה תא ריסה הלהו הצעומה שמש לע

 םתוא ואר דחא רקובב .וללוח םירבקהו םימי המכ דוע ורבע

 ידירש ואר התע .המהב יללג םיסוכמו םיסורהו םיסומר םהשכ

 ,תונברקה לש םתחונמל םוקמה ץיבורדג ןיאש ,לילעב הרייעה

 למעב .הרייעה ןמ תומצעה לכ תא ריבעהל םיצמאמב ולחה םהו

 -ובה וחתפנ ו"שת חספ רחאלו ףסכ םוכס ףוסאל םדיב הלע בר

 ואצוה ןכ .תונורא 18-ב ומשוה םשמ ואצוהש תומצעה לכו ,תור
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 ורבעוה םלוכו ,תואמצעה תטרדנא דילש םיחאה-רבקמ תונוראה

 תוחונמל תונברקה תומצע םש ואבוה 1946 יאמב 23-ב .הנליוול

 ,היוולהה לע םיברב עידוה הליהקה-דעו .ידוהיה ןימלעה-תיבב

 וררוגתהש םידוהי לש לודג להקו ,הז גוסמ הנושארה םש התיהש

 .םישודקל דובכ קולחל אב הנליווב

 "'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב ץיבורדגב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 תיברעמ-תינופצ מ"ק 2 ,הנזיצאראמאק רעי -- םוקמה

 .7.8.1941 -- ןמזה ;הליש רפכה די-לע ,ץיבורדג הרייעהמ

 .םירבג 30-כ -- םיחצרנה רפסמ

 תורוקמ

 -לת ,ץיבוש"טיול היטק ; הנפד ץוביק ,ןומולוס-ץיברוג לחר תויודע
 .הוקת-חתפ ,קינורק ןבואר ; ביבא-לת ,קינלובדטיוה היח ; ביבא

 ןו'זדוג
 (6ט 10 41)

 1923 תנשב םיבשותה דקפימב .ןאדייק זוחמב הנטק הרייע

 המכ ידכל םרפסמ תחפ האושה תנש דע .םידוהי 103 הב ודקפנ

 .דבלב תוחפשמ
 1941 רבמטפס תליחת וא טסוגוא ףוסב ואבוה םידוהיה לכ

 ידוהי םע דחי (י"שת לולאב 'י) 2.9.1941-ב וחצרנ םש ,קורקל

 .םיחאה-רבקב ורבקנו קורק

 (קורק : האר)

 הוואלדוג
 ((4תז 147 )

 ויח האושה תנשב .ריעל תימורד מ"ק 9 ,הנבוק זוחמב הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 50-כ הב
 28-ב הרייעה ידוהי לוסיח לחה ונידיב רשא עדימה יפל

 .1941 טסוגואב
 די-לעש קמעל םידוהיה םירבגה ואצוה ןכ ינפל םידחא םימי

 'מ 80 ךרואב רוב רופחל ווטצנו ,הרייעה תבריקב ,היסֶאי לחנה

 ווטצנ םה .םירבגה םוקמל ואבוה םינושאר .ובחור רטמ ינשכו

 תא דירוהלו םהל ויהש ךרעה ירבד לכו םפסכ תא רוסמל

 םינמרג ידידלע וחצרנו תורובל ופחדנ םה .םהילענו םהידגב

 הנבוקמ ועיגה רשא םיאטיל "םיטסיביטקא'ו

 ואבוה -- םוי ותואל בורק וא םוי ותואב -- םירבגה רחאל

 -רבקב םירבגה םע דחי ורבקנו וחצרנ רשא ,םידליהו םישנה

 .לודגה םיחאה

 "אטילב ינומה חבט" רפסב העיפומה םיחאה-תורבק תמישרב

 : הווַאלדוגב םיחאה-רבק לע רמאנ ,'ב קלח
 לחנה תפש לע יאנוקניר רפכה די-לעש קמעה -- םוקמה

 28 -- ןמזה ;הווַאלדוגמ תיברעמ דחא רטמוליקכ ,היסָאי

 ,םירבג 247 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 רבמטפסב 2 דע טסוגואב

 .םידליו םישנ
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 61-ו םישנ 113 ,םידוהי םירבג 73 :רגי ח"ודב אצמנ טוריפה

 .םידלי

 תורוקמ

 .1842--3 'מע ,'א קלח "עטיל" ץבוק

 ד'זרוג
(002041) 

 לובגה לע ,אטיל לש הברעמב ,הגניטרק זוחמב הרייע

 םהיניב ,םידוהי 800--700 ד'זרוגב ויח האושה ינפל .ינמרגה
 לממ חופיס ירחא הילא וטלמנ רשא ,לממ לבח יטילפ תואמ המכ
 .1939 תנשב הינמרגל

 22"ב .התצירפל ןושארה םויב רבכ ריעה תא הדקפ המחלמה

 .ותורעתסהב ינמרגה אבצה לחה ,רקובב 3.05 העשב  ,ינויב

 רהמ םדקתהלו הגנימה רהנ לע רשגה תא סופתל התיה ותרטמ

 בצמה-ליח .תולקב םינמרגל ןתינ אל רבדה .זלטל ריצה רבעל

 ,"תולובגה רמשמ" לש תורחבומ תוגולפמ בכרומ היהש ,יסורה

 ,תיבל תיבמ להנתה ברקה .לעש לכ לע הרובגב םחלו ענכנ אל

 ןיב .תוברקב ועגפנ -- םידוהי םהיניב -- ריעה יבשותמ םיברו

 ואצמנש ,ץיבורשוא ףסויו ןמ לדנמ ויה ולפנש םינושארה
 .היירי-תנוכמ ירוחאמ םיגורה

 .הסחמ םמצעל ושפיח ,םידוהי-אלכ םידוהי ,ריעה יבשות

 -שבמ תיב יפתרמב זכרתה קלחו הגנימה רהנ תפשל חרב קלח

 -םוקמכ םיפתרמה תא ובשח םה .ריעה זכרמב ויהש ,הריבה-תול
 .בוט טלקמ

 אבצהו תוברקה וטקש ,םויה ותואב ,11--10 תועשה ןיב

 רשאכ .תובהלב הדמע ריעה לכ .ריעה ךותל סנכנ ינמרגה
 יפתרמב םיבשותה תא ואצמ קושה רככל םינמרגה ומדקתה

 םתוא וזכירו םיפתרמהמ םלוכ תא ואיצוה םה .הריבה-תולשבמ

 .םיתבב וא קושה רככב אצמנש ימ לכ ופרוצ םהילא .ריעה ןגב
 .דחאכ םידוהי-אלו םידוהי הלא ויה

 תנילל םג םש וראשוהו ריעה ןגב םויה לכ וקזחוה םיבשותה
 .הליל

 התיה ד'זרוג .ןגראתהל הדמשהה-תנוכמ הליחתה םייתניב

 אופיא התיהו ינמרגה לובגהמ רפסמ םירטמוליק קר תקחורמ

 שי היתולובגבש וטילחה םיצאנהש ,רטמוליקה 25 תעוצר ךותב

 ופאטשיגה שאר .םיטסינומוקהו םידוהיה לכ תא דימ דימשהל
 תוארוהה תא רקָאלאטש תאמ ריבעה ,המהַאב .י,ה ,טיזליטב

 .לממב ופאטשיגל ךכ לע תומיאתמה

 למממ ופאטשיגה ישנא ד'זרוגל ועיגה ינויב 23-ה לש ורקובב

 .ריעה ןגב םיבשותה זוכיר לא ונפ הליחת .הדמשהה עוציבל

 םינורחאה .םידוהי-אלל םידוהי ןיב היצקלסה דימ הלחה ןאכ

 לכ ןכו ,םידחא םיטסינומוק םיליעפ קר רצעמב וראשנ .וררחוש
 .םידוהיה

 לע םינמרגה וטשפ ,םיאטילה ןיבמ םינמאנה םהירזוע םע דחי

 ולדתשה םיאטילה .אצמנש ידוהי לכ ואיצוהו ודרשש ריעה יתב

 ,תוכמ .םידוהיה תא םהיתושיגנב םינמרגל םתונמאנ חיכוהל

 העפותל דואמ וחמש םינמרגה .דימ ולחה תויוללעתהו םימויא
 םיאטילל תתל התיה רָאקַאלאטש רסמש תוארוהה תחאש ןויכ ,וז

 הדמע ספתש ידוהי לכ .םהל עירפהל אלו הכאלמה תא עצבל

 אטיל תודהי

 .הליגר יתלב תוירזכאב הכוה ,יטייבוסה ןוטלשה ימיב יהשלכ

 ואטח .ןאמסקוא ר"'ד אפורה םירתבל ,ועמשמכ וטושפ ,ךתחנ ךכ

 .זוחמה אפורכ יטייבוסה ןוטלשה ימיב הנומ אוה :היה דיחיה

 ,הינמרג םע לובגה רבעל ולבוה ,רפסמב 200 ,וספתנש םירבגה

 .ןלאגואל--ד'זרוג ךרדב ,ןיטקרסקה ירוחאמ
 םויה לכ םוצירה םה .עגרל ףא םידוהיהמ ופריה אל םינמרגה

 'ר ברה ,ד'זרוג לש הברל ולפטנ דחוימב .תוכמו תוקעצ ךות
 םידוהיהמ קלח .וב וללעתהו והוכה ,והופחד םה .ןיול ריאמ

 הלעת וקימעה דחוימב .תויקנט-יטנא תולעת תקמעהב קסעוה

 היה ינמרגה חקפמל .םיסוסה תוורוא ךרואל הכשמתנש ,תחא

 ,הרושה ןמ ואיצוה אוה .ותכאלמב לשרתמ דחא ריעצש ,הארנ
 .הלעתל ותפוג תא ךילשהו וב הרי ,תידדצ הלעת דיל ודימעה

 .ינויב 23-ה םוי לכ םהילע רבע ךכ

 -שמו ופאטשיג ישנא 20 למממ ועיגה ינויב 24-ה לש ורקובב

 םירוצעה ולהבוה םימויאו תוכמ ךות .היצוקזקאה הלחהו הרט

 ףפונמ ינמרגשכ ,ןכל םדוק םוי םהידי-לע הקמעוהש ,הלעתל

 םהיסיכ תא ןקורל םהילע היה ךרדב .םהישאר לעמ ןומיר םע

 .םתושרב ויהש ךרעה ירבדו ףסכה לכ תא ילד ךותל קורזלו

 ודמע םלומ .הלעתה תפשל ואבוה םישנא הרשע לש תוצובקב

 ןברוקל םינווכמ םהמ םיינש לכשכ ,םיבור םע םינמרג םירשע

 דקפמ .םירויה דצל םהינפ תונפהל היה םיללמואה לע .דחא
 תדוקפב תוומל םירונ םתא" :םניד רזג תא לוקב ארק הגולפה

 תא חלפ תוירי חטמ ."ינמרגה אבצה דגנ םכיעשפ לע ,ררהיפה

 םילפוגה ןיב םירבוע ויה םידקפמה .ולפנ םישגאה תרשעו ריוואה

 םייח-חור דוע וב התיהש ימ .םהיניב םייח דוע שי םא םיקדובו

 התיה העיגהש השדח הצובק לכ .ושארב "םימחר תיירי" לביק

 .תויווגה תא הלעתה ךותל תללוגמו חטשה תא הקנמ

 תא וריכהש םיבר ויה ,לממ ידוהי ןיב דחוימב ,םידוהיה ןיב

 וטיבה שפנ-טאשו זובב .רבעשל םינכש ויה ןכש ,םהיחצור

 תישירח הליפתב .ושפנ לע שקיב אל דחא ףא .םינמרגב םידוהיה

 -שומ ,םינועמ .םתומ תארקל וכלה רוצע יכבבו םהיתותפש לע
 געלב .ושחרתי הלאכ םישעמש ,םהיניע הארמל ונימאה אל ,םילפ

 ביטית ,באטסוג" : רבעשל ונכשל למממ דחא ידוהי הנפ יטסקרס

 םינמרגל הנפ ,הטוהר תינמרג רבידש ,ץיבוריאמ סקמ "! תוריל

 תא םיחצור םה .םיכלכולמ םיריזחו םיצירע םהש ,םהינפב חיטהו

 יקנה םדה .אטחו עשפ לכ אלל ,םידוהי םהש םושמ קר ,םיריסאה
 ! םוקיי ךופשה

 ןוויסב ט"כ) 1941 ינויב 24 ,םוי ותואב וחצרנ םישנא 1

 רסימוק לש ותשא ,תחא השא הפסונ םירבגה םייתאמל .(א"שת

 השאה םא ררבל וחילצה אל םלוא ריעב טפשמה תעב ,יסור
 םירבגה 200 .םוקמב הפרוצ וא םירבגה תצובק םע דחי האב

 םיטסינומוק ,םידחא םיאטיל ופרוצ םהילאש ,ד'זרוג ידוהי ויה

 .םיליעפ

 תשולש ,רשו קנופ תומהבה ירחוס ויה םיתמומה ןיבש עודי

 ר"חהיב לעב ,ראואטו ןייטשנרב םינתשרחה ,ןאמפרוק םיחאה
 .בוטסירפו ןמלוק ,לדנוז ,רבליז ןכו ןייטשנייפ ןובסל

 דחי ומלטצה ,הקדוובו הריבב םיפתתשמה ודבוכ חצרה ירחא
 ...קינקיפמ םירזוחכ םהיתבל ורזחו

 רחאל .םידליהו םישנה לש םלרוג היה םייתעבש רמו ער

 -לע םידליהו םישנה ולבוה ריעה ןגמ ואצוהו םירבגה ודרפוהש

 ,הגנימה רהנל רבעמ ,ריעה לש הברעמל םינייוזמ םיאטיל ידי

 .םימסאל ועיגה םלוכ אל .םוקמב ויהש םיקיר םימסאב ונכושו



 הדשה ירע

 .םינבאו םיצעב םהישאר וצצור -- ךרדב וחצרנ םיבר םידלי

 לש תוצובק-תוצובק .תינדפק הרימשב ופקוה ועיגהש הלא

 ,םידליה .ןהל ןתינ אל ןוזמ .הדובעל םוי-םוי תולבומ ויה םישנ

 דחפ .םנובער ךכשל בשע םיסעולו םיללוגתמ ויה ,בערה-יזמ

 םויש ,ורפיס הייאר-ידע .הלילבו םויב םקלח-תנמ היה המיאו

 .דוקרל ןהילע וויצו ןהילעב תורבק לא םישנה תא ואיבה דחא

 .םיסוס לש הרובק-תומוקמ םה הלאש ןהל ורמא

 םישנה ודרפוה (א"שת לולאב ב"כ) 1941 רבמטפסב 14-ב

 רעיל ולבוהו (ד'זרוגל בורק רפכ) סקשילנאל ורבעוה ,תוריעצה

 ,םיימוי רובעכ .וחצרנ םשו ,לוקל ד'זרוג ןיב ךרדב ,'ץיי'זיו

 םישנה ראש לכ ואצוה (א"שת לולאב ד"כ) רבמטפסב 16זב

 ועציב חצרה תא .'ץיי'זיו תשרוחל םשמו סקשילנאל םידליהו

 תוטומבו םיתאב ומלה םה .תוירזכאב םיאטילה "םיטסיביטקא"ה

 ףרט תורחוש תויחכו םימד ןואמצ יזוחא .םידליבו םישנב לזרב

 -טילה תוירזכא הרכזוה םלּוא-טפשמב םג .םיללמואב וריו וכיה

 .םיא
 איה .רובה ךותל ,םייחב הדועב ,ימאי לחר הצפק חבטה תעב

 רפכה .רובה ןמ האציו הלחדזה הלילב רחואמו םיתמה ןיב הבכש

 ןאכ .הירוה םע םינפל ןאכ הררוגתה איה .הל רכומ היה 'ץיי'זיו

 הילע רמשו התוא ריתסה ,סויצירג יאטילה הרומה התוא ףסא

 .הליצמל האשינ רורחשה ירחא .המחלמה תונש לכ

 ינומה חבט" רפסב המסרפתנש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ד'זרוגב םירבקה םינמוסמ ,ב קלח "אטילב
 -- שיבכה לש ילאמשה דצב הדפיאלק בוחר ,ד'זרוג ריעב .1

 .םירבג 1
 רטמוליקב ,תומוקמ ינשב ,ד'זרוגמ מ"ק 11 ,'ץיי'זיו רעי 2

 .םידליו םישנ 300-כ -- לוק--ד'זרוג שיבכב 7-ה רטמוליקבו 6-ה

 תורוקמ
 די" ןויכרא ,םשל .י לא םיבתכמ ,סיוש .ל ; 'א ךרכ ,"עטיל" ץבוק

 .םלוא-טפשמ ח"וד ו (גוצרה תירק) קרב-ינב ,רשוא לשר תודע :"םשו

 הלוגיטריג

 ( 13 41.א15)

 -וגתה הינשה םלועה-תמחלמ ינפל .ןייסר זוחמב הנטק הרייע

 המחלמה ץורפל ןושארה םויב רבכ .תוידוהי תוחפשמ 27 הב ורר

 וטלתשה ברע תונפל .ןוטלש אלל הרייעה הראשנ מ"הירב םע

 סאזויו סיטיילוקימ סאנאטנא םשארבו -- םיימוקמ םינוירב

 תוערפתה התיה םכרד תישאר .הרייעב םייחה לע -- סאנימקול

 םיליווגה תא ושרפ ,הרותה-ירפס תא ואיצוה םה .שרדמה-תיבב

 'ר ,הרייעה בר .םהילגרב םהילע ודקרו וסמר ,ריעה תוצוחב

 השענ המ תוארל ידכ ןולחל דעבמ ץיצה ,יקסבוסוא קחצי-םייח

 ולחהו בוחרל ברה תא ובחס ,םיחצורה וב וחיגשה .בוחרב

 םע דחי ונקז תא ,ושלת -- ןוכנ רתוי ,וזזג םה .וב ללעתהל

 .םד תתושו הכומ ותוא ובזעו םינפה רוע
 לוורשה לע ןבל טרסב םידונע תעכ ,םיחצורה וליחתה תרחמל

 םיינלוח םירבג ופסא םה .הרייעה ידוהיל לכנתהל ,ילאמשה

 םיקוור ינש לש םמא ןהיניבו תושישק םישנ שמח ,םידחא

 םיחאה .הרייעל ץוחמ לא םוליבוהו ,ןמרבליז םיחאה ,םירגובמ
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 םילבומל ופרטצהו הדבל םמא תא ריאשהל וצר אל ןמרבליַז

 .הרייעהמ האיציב ורונ םלוכ .ישפוחה םנוצרמ

 ידוהי תא םיבהלושמה םיחצורה וסינכה םידחא םימי רובעכ

 ויהש ,םיתב השולשל (םידליו םישנ ,םירבג 120-כ) הרייעה

 -חהו ,רכאילב םהרבאו גרבדלוג ןועמש ,ץאט לאומשל םיכייש

 באב ח"כ) טסוגואב 21-ב .םימי עובש ןוזמ אלל םוקמב םוקיז

 דע םובחסו םיתבהמ םישושתהו םינועמה תא ואיצוה (א"שת

 טושפל םוצליא םש ,קושיפרוק רפכהמ רטמוליק יצח ידכ

 .םוגרהו םהב ורי ,םהידגב
 רחאל .םימערו םיקרב יווילב ףטוש םשג דרי חצרה תעב

 הבורקה השרוחל םיחצורה ורהימ םימדה תכאלמ תא ומייסש

 םיחצרנה םע תורובה תא וריאשה םה .םשגהמ הסחמ אוצמל ידכ

 דוע התיה ותשא םגו לק עוצפ היה רכאילב קחצי .םיסוכמ יתלב

 הבכש שולשה תב םתב .הנטבב השק העוצפ התיה ךא ,םייחב

 תוחנאב התנפ -- "הרומג ינא" .ססג ששה ןב םנבו םדיל הגורה

 חקל ,םק רכאילב ."! חרב ,התא לבא" -- הלעבל רכאילב 'בגה

 -ירהה איגמ חרבו םיחאה-רבקמ לחז ,ססוגה ןבה תא ויתועורזב

 רעיה יליבשב העת ורועל ותנתוכב .וב וניחבה אל םיחצורה .הג

 דחאל תחתמ ורבק אוה .ויבא תועורזב תמ דליה .הלילה תדר דע

 .הרייעה הצקבש היחפנל דע רכאילב לחדזה רקובב .םיצעה

 רזע ,וילע םחיר עיגהש תפנה .הכיחו אבחתה ,המינפ סנכנ אוה

 דגב רכאילבל איבה אוה .ויעצפ תא שובחלו םדה תא ףוטשל ול

 ,םלעיהלו רהמל ונממ שקיבו ןוזמ תצק ,תואולב םיילענ ,ןשי

 .תוחוקל עיגהל םילולע עגר לכב ןכש
 ,תולילו םימי הביבסה ירפכב רכאילב קחצי בבותסהו דדנ ךכ

 תורוק תא רפסל הכזו רורחשה םויל עיגהש דע ,החונמ אלל

 .הלוגיטריגב ידוהיה בושיה לש ופוס תא ןכו ולש םימיאה

 הלוגיטריגב םיחאה-רבק ןמוסמ "אטילב ינומה חבט" רפסב

 : תואבה םילמב
 תיחרזמ-תימורד מ"ק 10-כ ,קושיפרוק רפכה -- םוקמה

 רפסמ :1941 טסוגוא -- ןמזה ;הלוגיטריגל ךומס ,ןייסארמ

 .650--600 -- תונברקה

 תורוקמ

 .הילצרה ,רש לארשי תודע

 ןאוולג
 ( 1 ץסא41)

 הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ ינפל .רימוקליו זוחמב הרייע

 .םידוהי 450דכ
 םינמרגה וארנ םרטב ,מ"הירב םע המחלמה ץורפ םע דימ

 םידוהיה לע םילפנתמ םיימוקמ םיאטיל ולחה רבכ ,ןאוולגב

 םידוהי לש םיבר קסע-יתבו ,שרדמה"תיב תא ולליח םה .הרייעב

 "םיטסיביטקא"ה ורצע םינמרגה תסינכ רחאל .זבל םהל ויה

 וחלשנ םירוצעה .םזינומוקב םידושחכ םיבר םידוהי םיאטילה

 .וחצרנ םש ,רימוקליווב רהוסה-תיבל

 לכ תא "םיטסיביטקא"ה ושריג ,ילוי תישארב ,דחא םוי

 .הרייעהמ קוחר אל תוציב רוזיא לא םוכילוהו םהיתבמ םידוהיה

 םוצליא ,םינושמו םינוש "טרופס ינומיא"ב םירבגה תא וניע םש

 "קחשמ"ה ךרא םוי יצחכ .ףרה ילב םוקלו לופיל ,דוקרל ,ץורל

 םישנאה ואר םבושב .הרייעל םידוהיה תא וריזחה ןכמ רחאלו
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 תחא הצובק :"עצבמ"ה דוס הלגתנ זאו ,םידודש םהיתב הנהו

 ןמזב ובו ,הרייעל ץוחמ םידוהיה םע התשע "םיטסיביטקא" לש

 .ךרע-רבד לכ םשמ האיצוהו תיבל תיבמ הינש הצובק הרבע

 רמוכה שרד 'א םויבו ,םינוגה םיאטיל םג זיגרה הז השעמ

 המכ ,םנמאו .הבעותה דגנ הפירח השרד תילותקה היסנכב
 םידוהיה דגנ תופידרה םלוא .םירבדה ןמ קלח וריזחה םיאטיל

 .םויל םוימ ורבג דועו וקספ אל

 ןמ ןאוולג ידוהי לכ ואצוה ,(5.9.41) א"שת לולא גיי ,'ו םויב

 דילש ("יראציוושה קמעה") היינוביפ רעי לא ולבוהו הרייעה
 .הביבסב םירחא םידוהי םע דחי םוי ותואב וחצרנ םשו ,רימוקליו

 וידלי ינשו ותשאו ןייטשדלג םייח וטלמנ ינומהה חבטה ןמ

 ומצע אוהו ,ןאוולגב תונח התיה ןייטשדלגל .7 ינב ,םימואתה

 םשוכרש ,םירכמ םירכא לצא ואבחתה החפשמה ינב .רפכב דלונ

 םיאטיל .ןייטשדלג לש ונוסא היה הזו .םהידיב םדוקמ דקפוה

 ונישלה ,ושוכר תא ול ריזחהל וצלאיי וב םויל םששחב ,הלא
 .(1941 ףוסב) וחצרנו וספתנ םלוכו ,ותיב ינב לעו וילע

 תורוקמ
 ,"לאנרושז ןגרַאמ" ,טחוש ריאמ !הוקת-חתפ ,קינורק ןבואר תודע

 .18.8.1947 ,קרָאי-וינ

 דזוורג
(1 030214 ) 

 ינפל .הל ןופצמ םירטמוליק 25"כ ,ילוואש זוחמב הרייע

 .שפנ 150-כ תידוהיה התיסולכוא התנמ הינשה םלועה-תמחלמ

 ושרג םוי ותואב .1941 ינויב 29-ב הרייעב וארנ םינמרגה

 ןטקכ ,םידוהיה תא הבר תוירזכאב םיאטילה "םיטסיביטקא"ה

 םינמרגה הלא ויה .םתוא ורגסו שרדמה-תיבל םהיתבמ ,לודגכ

 וזגר םיאטילה .םהיתבל בושל םהל ורשפיאו םתוא וררחשש

 .תוחמל וסינו השעמה לע דואמ
 שרדמה-תיבב ורגס בוש (א"'שת באב ב"יי) 1941 טסוגואב 5-ב

 תרחמל .םידלי ןהל ויה אלש ,םישנה תאו םידוהיה םירבגה תא

 ןכומ רבכ היה םש ,ידוהיה תורבקה-תיבל םלוכ תא ושרג רקובב

 לע תופידרה ינגראמ .רובב ורבקנו תויריב וחצרנ םלוכ .רוב

 -ני'זרד ,סירדווק םיחאה ינש ויה חצרה יעצבמ ישארו םידוהיה

 ולכתסה ,דצה ןמ ודמע םינמרגה .וינב ינש םע סוקטייוו ןכו סיקס

 םידוהיה שוריגמ לחה ,לכה ומליצו םיאטילה לש םימיאה ישעמב

 .היריב םתתמה דעו שרדמה-תיבמ
 םייחב וראשנש הלא תא ואיצוה "היצקא"ה ירחא םימי שדוחכ

 ב"שת םירופיכה םויב .רגא'זל םוריבעהו ,םידליו םישנ ,םירבג --

 -תורבקב ורבקנו רגא'זב ויהש םידוהיה ראש םע דחי וחצרנ

 .םש םיחאה

 ,י'יאטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב דזורגב םיחאה-רבק ןמוסמ

 זכרממ תימורד דחא רטמוליק ,דזורג הרייעה -- םוקמה

 ןמזה ;ידוהיה תורבקה-תיב לש יחרזמה רעשה די-לע ,הרייעה

 .50 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 טסוגוא --
 .המקוה אל הבצמ .לזרב-רדגב רדוגמ םיחאה-רבק

 אטיל תודהי

 םייחב ראשנש ,ןאמלוא סחנפ קר דרש דזורג ידוהיב חבטה ןמ

 .ךומס רפכב ותחפשמ ינבו קיי'זאמ סאניטסוגוא רכיאל תודוה

 תורוקמ

 .הנבי ,ןאמלוא סחנפ תודע

 (רגא'ז : האר)

 קושיקנירג
 ( א א15815 )

 תנשב היסולכואה דקפמב .ןאדייק זוחמב אטיל זכרמב הרייע

 רפסמ דרי םינשה ךשמב .םידוהי 235 קושיקנירגב ודקפנ 3

 .תוידוהי תוחפשמ בםירשעכ הרייעב ויח האושה תנשבו םידוהיה

 קורקל הרייעה ידוהי ואבוה רבמטפס תליחת וא טסוגוא ףוסב

 קורק ידוהי םע דחי (א'שת לולאב 'י) 2.9.41-ב וחצרנ םשו

 .הביבסהו

 .קורק תבריקב רשא םיחאה-רבקב ורבקנ םה

 (קורק : האר)

 דובאקשירג
( 1505 ) 

 תנשב .הל תיחרזמ מ"ק 14 ,יקאש זוחמב הנטק הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 10-כ הב ויח האושה
 ירחא .יקאשב םידוהיה לרוגכ היה דובאקשירגב םידוהיה לרוג

 ,יקאשב "ישפוחה וטיג"ב םידליהו םישגה זוכירו םירבגה חצר

 .דובאקשירג ידוהי םג םשל ואבוה
 ואצוה ,(א"שת לולאב א''כ) 1941 רבמטפסב 13 ,תבשה םויב

 .יקאש ידוהי תיראש םע דחי גרוהל םלוכ

 םיחא-רבקב" :שידייב בותכ הילע ,הבצמ המקוה םרבק לע

 לע וחצרנש ,הביבסהו יקאש יבשות םיפלא תעברא ורבקנ הז

 םינמרגה םיטסישאפה ידיב 1941--1944 םינשב םפכב לווע אל

 םיפסנה לש ריהזמה םרכז .תיאטילה תונגרובה לש םינמואלהו
 ."ונתדלומ ץרא לש םיטוירטפה לכ תובבלב דע ימלועל ןוניי

 (יקאש : האר)

 גואד

 (כג0641)

 .הנממ מ"ק 20-כ לש קחרמב ,הטילא זוחמב תאצמנ הרייעה
 תוידוהי תוחפשמ 90-כ גואדב ויח הינשה םלועה-תמחלמ דע

 .(שפנ 500 ךרעב)
 המחלמל ןושארה םויב רבכ הרייעה תא ספת ינמרגה אבצה

 "םיטסיביטקא" תויפונכ וליחתה "שפוח" םשיגרהב .מ""'הירב םע
 -נאל ולפטנ ,שוכרה תא ודדש םה .תידוהיה היסולכואל לכנתהל

 םידוהי לש תודחא "תוילאמש" תוחפשמ ןהיתבמ ושריג ,םיש

 .תויריב תוחפשמה ינב תא וחצרו
 תגהנהב ,םינוירבה ורצע הרייעל םינמרגה תסינכ ירחא עובשכ

 הקצואפ" והוניכ םידוהיה) הסריד ,סאקיוואראב סאווַאל רלדנסה
 לש ופוסב) סאקסואנקט סאדאלו ,סאקצַאדאו ,("סידנ'זאווירק



 הדשה ירצע

 ,(הנחמה תרטשמב תריש םש ,קנאדיימל הז חצור עיגה רבד

 שרגמ תא הרואכל תוקנל ידכ םיריעצ םירבגו םירענ רפסמ

 םינייוזמ םיאטיל לש רבגומ חוכ םתוא ףיקה םואתפ .קושה

 ורהימ תובר תוהמא .הטילא ריעה רבעל םליבוהל ליחתהו

 םרסמל ידכ הריישה ירחא וצאו םידגבו ןוזמ תצק וזרא ,התיבה

 לש שער ועמש החוינוק רשגל ועיגהשכ .םהיתוחפשמ ינבל

 וחצרנ ןהבש ,תויריה םער תא קתשל התיה ותילכת .רוטקרט

 .םישרוגמהו םיפוטחה
 םידוהיה לכ תא םהיתבמ שרגל וליחתה 1941 טסוגוא ףוסב

 עונמל ידכ .רבד םתא תחקל ושרוה אל םה .הרייעב ודרשש

 לכ םהל הנואי אלש ,םידוהיל םיחצורה וחיטבה תודגנתהו הלהב

 תאז לכב .ודבעיו ויחי םש .הטילאל םתוא םיריבעמ קר יכו ער

 חוכב דגנתה ,הרייעהמ ידוהי ,יקסנא'זוג םירפאש ,רפסל םיעדוי

 ומקני דוע ,ואר" : םינוירבל הארק יקסראילקש דבכויו ,םיחצורל

 תא וצליא ,סיריגדיו דילש רעיב ,הטילאל ךרדב !"ונמד תא

 תוריפחל םוסינכה ,םינותחתל דע םהידגב דירוהל םישרוגמה

 ואצמ םוקמ ותואב .םותימהו םהב וריו שארמ ונכוהש תולודג

 .הביבסה ידוהימ םיבר םיפלא םתומ
 ,ךלה" :תיאטילב תבותכ םע הבצמ תבצינ םיחאה"רבק לע

 םישנא ,םידליו םישנ ,םירבג 60,000 םיבכוש ןאכ ! בושחו רוצע

 ."םיטסישאפה ידי-לע ורונש ,עשפמ םיפח
 יתש .תוומה ינרפצמ טלמהל וחילצה גואד ידוהימ םידיחי קר

 תוביבסב ואבחתה ,ןוסניול הנידו רנטואב-ןירפלה םירמ ,םישנ

 .סיפמוק הזוחאה-לעבו סיסגד יאטילה הרומה לש םתרזעב גואד

 -ןלפק היח .םינזיטרפ תגולפל ךכ-רחא הפרטצה ןוסניול הניד

 .םייחב הראשנו הסומאפ הזוחאב האבחתה סיוורימ

 תורוקמ
 .הפיח ,רכלב-יקסראילקש הגייפ תודע

 (הטילא : האר)

 ןוָאיִגאד
 (כהזאןמא 1)

 .טלָאשופו קינלובאו ,לובסופ תורייעה ןיב ,'זריב זוחמב רפכ

 תנשב .םידוהי 25 םש ומשרנ 1923 תנש לש םיבשותה דקפימב

 .םידוהי לש תורופס תוחפשמ הב ויח האושה

 1945 יאמב 17 םוימ תיטייבוסה ןוחטבה תרטשמ תעדוה יפל

 תושפנה רפסמש ,םידוהי לש תוחפשמ עברא ןֶאואדב וחצרנ

 .11 היה ןהב

 תורוקמ

 .116 דומע ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט"

 קייבד
 (כממ תא ז)

 .הל ברעמ"ןופצמ מ"ק 20-כ ,ןאיטוא זוחמב הנטק הרייע

 ךלה םלועה-תומחלמ יתש ןיב הרייעב ויחש םידוהיה רפסמ

 קר הרייעב ויח מ"הירב--הינמרג תמחלמ ץורפ םעש ךכ ,ןטקו

 .תוידוהי תוחפשמ רשע
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 םיאטיל וליחתה הרייעה תא םינמרגה וספתש ינפל דוע

 להנמ ,סיניקשימ סאלוקימ םיסילואשה לש םתושארב ,םיימוקמ

 תא ורצע םה .הרייעה לע טלתשהל ,םירחאו סיטיימ'ז ראודה

 ,םייסור םילייח ןו'זיוומ האיבה הידוהי הרענ .םידוהיה םירבגה

 הרשע ,ןו'זיוול וסנ םידוהיה .םידוהיה תא וררחשו שאב וחתפש

 חורבלו םדקתהל וחילצה תוחפשמ שולש קר .קייבאדמ מ"ק

 הרזח ,םינמרגה תסינכ םע ,ושרוג תוחפשמה עבש ראש .היסורל

 ימוקמה ץחרמה-תיבב םתוא ורגס םיאטילה םיחצורה .םתרייעל

 ראילטוק בייל-דוד וגרהנ ךכ .ןולחל דעבמ די-ןומיר וכותל וקרזו

 .הדלי םע ןודרוג הדניהו
 ןתנ אלו רבדב ברעתה הרייעה לש ינמרגה יאבצה דקפמה

 תוארוהל ןיתמהל שי יכ רמא אוה .חצרב ךישמהל םיאטילל

 תאזכ הארוה .םידוהיה םע תושעל המ םייזכרמה תונוטלשהמ

 םש ,ןאיטואל םידוהיה תא ריבעהל הדוקפ הנתינ .הלבקתנ ןכא

 .1941 טסוגואב 29-ב (רגי ח"וד יפל) ודמשוה

 תורוקמ

 .םי-תב ,רוטנק רשא תודע

 (ןאיטוא : האר)

 קיניבוד
 ( כטפזא641)

 .רימוקליו זוחמב ,אטיל לש הזכרמב הרייע
 תליחתבש עודי .תוידוהי תוחפשמ 20-כ הב ויח האושה תנשב

 .ץיבורדגב רשא רהוסה-תיבל םידוהיה ורבעוה 1941 רבמטפס

 לולאב ג/'י) 5.9.1941-ב רימוקליו דילש היינוביפב וחצרנ םה

 .םש רשא םיחאה-תורבקב ורבקנו (א"שת
 (רימוקליו ,ץיבורדג : האר)

 טאיסוד

 ( כט5עדי05 )

 ,אטיל חרזמ"ןופצב ,הטנווש רהנ לע יִנָארֶא'זַא זוחמב הרייע

 התנמ הינשה םלועה-תמחלמ ינפל .יִנָארָא'זַאל הברעמ מ"ק 3זכ

 .בוריקב תוחפשמ 80 תידוהיה היסולכואה

 המכ היסורל וטלמנ הרייעל ינמרגה אבצה ברקתה רשאכ

 הלא לש לודגה םקלח .הרובחת יעצמא ןהל ויהש ,תוחפשמ

 .םתוא ומידקה םינמרגה ןכש ,ורזח לגרב חורבל וסינש

 םיאטיל םינוירב וליחתה ינמרגה אבצה תסינכ ינפל דוע

 .רקפה תויהל הכפה תידוהיה היסולכואה .ללותשהל

 םהל עבקנ .םהיתבמ םידוהיה ושרוג םינושארה םימיב רבכ

 רשגה ירוחאמ ,תוידוהי תוחפשמ המכ לש םינטקה םיתבב וטיג

 הרימשה .הבר התיה תופיפצה .םדי-לעש תותפרהו םינסחמבו

 לדתשה םירמושהמ דחא לכו ,םיאטיל ידיב התיה וטיגה לע

 וספת הרייעב םידוהיה יתב תא .ותוירזכאב ורבח לע תולעל

 םמצעל וחקל םג םה .םיכומסה םירפכהמו הרייעהמ םיאטיל דימ

 .םש היהש שוכרה לכ תא

 ךותב -- תושק תודובעל םיצירמ ויה םידוהיה םירבגה תא



22 

 טסוגואב 26-ל דע רבדה ךשמנ ךכ .םירכיאה תודשבו הרייעה

 ,לגרב םירבגה תא ואיבה םוי ותואב .(א"שת לולאב 'ג) 1
 רעי לא -- תולגעב םינטקה םידליהו םישלחהו םינקזה תאו
 ידוהי םע דחי םתוא וחצר םש ,יינוי'ציוואס רפכה דיל ,י'צוגואד

 .הביבסהו ינרָא'זָא
 .הידלי ינש םע דחי ,הטיחשה ןמ סנ ךרדב הטלמנ הידוהי השא

 םה .םהיניב םיחחושמ םיאטיל םירמוש חעמש הז ינפל הלילב

 ,החרבו הידלי תא החקל איה ."םידוהי וטחשי רחמ" יכ ורמא

 בנגתהל החילצהו הנבוקל העיגהש דע תודשו תורעי הרבע
 וטיגב "הלודגה היצקא"ב -- הלרוג רפש אל .וטיגל הידלי םע

 .התפסנ הנבוק

 תורוקמ

 .ןולוח ,ץיבוניברדסאוואלס תודע

 (לנרָא'זַא : האר)

 הבונטד
 ( כסדניאסוז8 )

 ינפל .הל הנופצ מ"ק 20"כ ,ןאדייק זוחמב הנטק הרייע

 הרייעב תידוהיה היסולכואה התנמ הינשה םלועה- תמחלמ ץורפ
 .שפנ 120"כ

 וטלתשה דימו 1941 יגויב 25-ב הרייעה תא וספת םינמרגה

 ינמואלה ןוגראה ירבח םבורב ,םיאטיל "םיטסיביטקא'" הילע
 -דאוואז הרומה ,סוישורקַאנ סאזוי תגהנהב "הבוטַָאיל ייונואי"
 תובוחרה תא תוקנל םידוהיה תא וצליא םה .םירחאו סאקס
 .תושק תודובעב דובעלו

 וריתה אלו םהיתבמ םידוהיה לכ תא ושריג טסוגוא שדוחב
 מ"ק 10-כ ,קורק הרייעל ןוויכב םוכילוה .רבד םתא תחקל םהל
 -ובש המכ רובעכ .ןשי רזנמב םתוא ורגס םש ,הבונטד ירוחאמ
 ,םלוכ תא וחצר ,(א"שת לולאב 'י) 1941 רבמטפסב 2"ב ,תוע

 רבקב םורבקו ךומסה רעיב ,הביבסהמ םידוהיה ראש םע דחי
 .ינומה

 ידוהי ידירש וביצה ,1950--1949 םינשב ,המחלמה ירחא

 תבותכ םע םיחאה-רבק לע ןורכז-תבצמ תורחא תורייעו הבונטד
 ידיב םיפסנה" : תיאטילבו ,"םזישאפה תונברק .ג .פ" : תירבעב
 ."םינמרגה םישבוכה

 תורוקמ

 .םילשורי ,ןייטשנטכיל קחצי תודע

 (קורק : האר)

 ןאיברד
 ( כגתמעא 41)

 וגממו הברַאד םגאה תבריקב תנכוש .הגניטרק זוחמב הרייע
 יטילפ םקלחב ,םידוהי 800-כ הב ויח האושה ינפל .המש הל אב
 .לממ

 ,רקובה תועשב ,1941 ינויב 22-ב ,המחלמל ןושארה םויב רבכ

 עדימב םידייוצמ ויה םה .הרייעה תוצוחב םינמרג םילייח ודעצ
 ףונ לעו הביבסהו הרייעה לש םיליבשהו םיכרדה לע אלמ

 אטיל תודהי

 ועגפנ הייטעבש ,הדבכ הזגפה םתסינכל המדק .הכותבש םדאה
 .םידוהי םג םהיניב ,םישנא וגרהנו םיתב המכ

 לא הרייעה ןמ וסנ ןאיברד לש םידוהיה היבשותמ םיבר
 עובש ותואב דוע םלוא ,םירפכב --- םייוגה "םהידידי'ו םהירכמ
 יכ ,החטבה ךות ,הרייעל בושלו רוזחל םיחרובה םידוהיה וארקנ

 .ער לכ םהל הנואי אל
 -פסמ ,''הרייעל םינמרגה תסינכ רחאל השולש-םיימוי ונרזח"

 ,הקואלשוארג רפכה תואובמ לא ונעגה רשאכ"' .לטאש הקבר תר

 תוכמ םירבועה תא וכהו תולקמבו תוטומב רפכה יבשות ואצי
 : וקעצו החמשמ ודקר רפכה ישנ .ילעב תא ותימהו טעמכ .חצר
 וענמו ובבותסה רפכה יבשות "! םכל בוט -- םילוונמ םידוהי"
 .דבלב הרייעל ןוויכב םא יכ ,היסורל ןוויכב עונל םידוהיהמ
 רפכה רמוכ אציש דע ,םימחר ילב םידוהיב תוכהל וברה םה
 םהל ונתנו םהיתונברקמ ופרה זא ."קיפסמ" יכ שחלב זמרו

 ."הרייעל םכרד ךישמהל
 םיאטילה .רתוי הבוט התיה אל הרייעב "םינפה תלבק"

 םידוהיל ושע םה .רזוח ידוהי לכל ולפטנ היתוצוחב וצצורתהש

 ,הרייעה תובוחר אטאטל םהילע וויצ -- םחור לע הלועה לככ

 וכפה םידוהיה .םיבשע שכנל ,שומישה-יתב תא םיידיב תוקנל

 תושעל יאכז -- םהב ללעתהל הצורה לכש ,ןגמ ירסח םישנאל

 .תאז
 ,םינמרגה ידי-לע הרייעה שוביכל ןושארה עובשב ,'ו םויב

 םילייחה ולחה םוי ותואב .םיחרובה לכ טעמכ הילא ורזח
 .דיל אבה לכמ וסמחו ודדש םה .םידוהי יתב דוקפל םינמרגה
 תא תולילב לוענל היה רוסא םידוהיה הרייעה יבשות לע

 וכפה הליל-ירוקיב .תע לכב םהילא סנכיהל ולכיש ךכ ,םהיתב
 ."ליגר גהונ"ל

 ,הארנכ ,תאז התיה .קושה רככב הפירש הצרפ רקובב תבשב
 תא ותיצה םידוהיהש ,הלילע הטשפ ןיע-ףרהכ .ןודזב התצה

 םישנ ,םירבג -- הרייעח יבשות לכש הדוקפה האצי .םיתבה
 הטומ .דוחל םישנהו דוחל םירבגה ,קושה רככב וצבקתי -- ףטו
 ,םילהקתמה לא עיגהל זרדזה אלש הרייעה ידוהימ דחא ,ךולב
 םינמרגה ויה ללכ ךרדב .םינמרג םילייח ידי-לע תוומל הרונ

 וכלהתהש ,םיאטיל ויה "םיעצבמ"ה וליאו ,תוארוהה ינתונ
 .תולקמבו תוטומב םישומח

 םינמרג םילייח .דרובסייו רסיא 'ר ברה היה ינשה ןברקה
 וחלג ,וב וללעתה ,קושה רככבש ותיבל וצרפ םינייוזמ םיאטילו

 תא .תוומ תוכמ והוכיהו ,רשבהו רועה םע דחי ונקז תיצחמ
 .הרייעה ידוהי לכ העש התוא ובצינ הב ,רככה לא וררג ותיווג

 התאר תונבה תחא .היתונבו תינברה םג ויה םילהקתמה םע
 תינברה ךא "!אבא" :הקעצ איהו היבא תא םיררוג דציכ
 ."ונל רשאמ בוט רבכ ול" :הטילפהב ,קותשל הילע התוויצ

 רובקלו לחנה דיל רוב רופחל םידוהי רפסמ לע וויצ םינמרגה
 .ךולב הטומו דרובסייו רסיא 'ר ברה תויווג וב

 לכ םהמ וחקלו םילהקתמה לא ונפ ,הרובקה המייתסנ קר

 .רשבהו רועה םע םיידיהמ ורסוה תועבטו םינועש .ךרע לעב ץפח
 הגניטרק לא ןאיברדמ םידוהיה תצרהב וחתפ דושה ישעמ םותב
 ךרדב .תולגעב ובישוה םינקזה תא .רטמוליק 13 לש קחרמ --
 םיוולמה רשאכ ,םירבגה תא ומתר םמוקמבו םיסוסה תא וריתה
 םינמרג םילייח המכ .ףרה אלל םהיטושב םהב םיציברמ םיאטילה
 רוצעל ולכי אל ,"םידוהיה ץורימ''ב ולקתנש ,רידסה אבצה ןמ

 ,האמחב חורמ םחל םידוהיל ושיגהו םתושגרתה דעב



 הדשה ירע

 םרטב .הגניטרקב בר ןמז תוהשל ןתינ אל ןאיברד ידוהיל

 רוזחל וצ ןתינ -- הכוראה הכילההמ העמק שופל וחילצה

 ךרדה דילש הדשב הלילה תא ושע ,ךישחהש ןויכמ .ןאיברדל
 ודימעה .קושה רככב ויה בוש .רקובב 'א םויב ורזח ןאיברד לאו

 ודירפה 16 ליגל לעמש םירבגה תא .תחקרמה-תיב דיל םתוא

 ,חמקה- תנחט דילש תורובה דחאל וכילוה םירבגה תא .םישנהמ

 .םינמרג םילייח ידי-לע תוומל ורונ םש .ףיזפיז רופחל וגהנ םהב

 ,"םיאולמ ליח" וויהו םיתאב םידייוצמ ויה םיאטילה םירזועה

 -ברקה .תוירזכאב ךרענ םימדה-ריצק .םידוהיה תא רובקל ואבש

 וכישמהו ועצפנש םהמו דימ ותמש םהמ ינשה לע דחא ולפנ תונ

 ילופישב אוה םתרובק םוקמ .םייחב םדועב ורבקנ םה .רפרפל

 רפכל ךרדה לש לאמש דצב ,הרייעהמ רטמ 100 קחרמב ,השרוח

 .(א"שת זומתב 'ד) 29.6.41-ב הז היה .יאקנינידזאל
 .ןוביערהו ןתוא וניע .תסנכה-תיבב וזכיר ןאיברד ישנ תא

 םירמושה .תדמתמ הדחפה ךותו אושנ אלל תופיפצב ןתוא וקיזחה

 ושעו תסנכה-תיב ךותל תולילב וצרפתה תחא אל .םיאטיל ויה

 .םצפחכ םישנב
 השבייתה ,םיכז םימ וכיפ הב ,תסנכה-תיב דילש םימהדראב

 םויל תחא .בערה לע ףסונ ןואמצל ונודנ םישנהו רהמ שיח

 הקיפסה אל תסנכה-תיב תפצר .םיבשע קרמ טעמ ןהל ונתנ

 אלש םינמרג םילייח ואצמנ .הליל תנילל וב תופפוטצמה לכל

 ,ינמרג לייח .תוידוהיה םישנה לש תפותה ייוניע תא תוארל ולכי

 '! יוניש אובל חרכומ ,ךכ ךשמיהל לוכי אל הז" :רמא ,ריעצ אל

 לייה" -- תיצאנ העדצהב הוולמ התיה וז רעצ-תעבה םג

 "! רלטיה
 הצובקה לוסיח ינפל .תוצובק שולשב ולסוח ןאיברד ישנ

 ץקה יכ ,ךולב םהרבא לש ותייער ,ךולב הנייש השח הנושארה

 הבילב התיה .םייחל ץק השוריפ תרחמל הדעונש היצקאהו ברק

 םירבגהש רבכ ועדי .םייחה םעט דבא .רמה לרוגה םע המלשה
 םייחל םעט שיה ."רקפה שוכר" וכפה םישנה .םייחב דוע םניא

 ירה" :השקבב לטאש הקבר לא התנפ ךולב הנייש ? הלאכ
 תארקל ידלי תא שיבלהל יל ירזע אנא ,ונחנא החפשמ תובורק

 '! םייחה ןמ השירפה םוי -- תרחמה םוי
 -מהו תורגובמה תא הללכ הלסוחש הנושארה םישנה תצובק

 .הדובע-חוכ וויהש םידליו םישנ םייחב וריאשה .םידליב תולפוט

 הצובק הרתונ תסנכה-תיבב .הינש הצובק הלסוח שדוח רובעכ

 לצא ודבעש תסנכה-תיבל ץוחמ תוטעמ ןכו ,םישנ לש הנטק

 .םיאטיל םירכיא

 1941 טסוגואב 16--15 םימיב עצוב ןאיברד ידליו ישנ חצר

 ותוא ועציב .תעשורמ תוירזכאב (א"שת באב ג"כ---בב"כ)
 תיחשמ-ילכבו תולקמב ,תוטומב ,םינזרגב םיאטילה םירמושה

 היסנכה דילש תיבב הייפכ-תדובע הדבע םישג תצובק .םינוש

 חבטמו יאבצ םילוחד-תיב המחלמה ימיב שמישש תיב ,תירצונה

 תיב לא ובנגתה םישנהמ המכ .הרייעה ידוהי רובע לושיבל

 הנפיו ןורחא דסח ןהמע השעיש ,התיה ןתשקב .יאטילה רמוכה

 חיטבה רמוכה .הייריב םישנה תא ותימיש ,השקבב םינמרגה לא

 בוט והשמל יכ ,ןכל רוזעל לדתשא" :ףיסוה אוה .ןתשקב אלמל

 ."לגוסמ ינניא ןכנעמל רתוי

 תלאשמ תא הינפב איבהו תינמרגה הרטשמה לא הנפ רמוכה

 רמא .םירודכ םהל ןיאש ,ול ובישה הרטשמב .תוידוהיה םישנה

 יגיצנ ופיסוה זא .םישורדה םירודכה תא גישי יכ רמוכה

 ךמצעב הרית ,ךיניעב ןח אצומ ךכ-לכ הז םא" :הרטשמה
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 '! םינזרגבו תוטומב ןתימהל רתוי חונ ונל !ולא םישנב

 אוה .תסנכה-תיב לא הרייעה ידוהימ דחא רזח םימיה דחאב

 ללכ עדי אלו םירפכה דחאב יאטיל רכיא לצא הדובעב היה

 .הרייעה ידוהי לעו ותחפשמ ינב לע הדריש תונערופה לע

 ריתה ,םישנה-תרזעל הלע -- תרדוקה תואיצמה לומ דמעשכ

 .ומצע תא הלתו ויסנכמ תרוגח

 ןתדמשה םעו ,הנורחאה םישנה תצובק הדמשוה הנשה שארב

 .תורוד ירוד תב תידוהי הרייע לע ץקה אב

 הצובקה .םידחא תומוקמב םיאצמנ םישנה לש ןהירבק

 מ"ק קחרמב ,"ןבלה רהה" לע רעיב ,הארנכ ,הרבקנ הנושארה

 תומוקמ .יאיקיינייוו רפכל ךרדה לש ןימי דצב ,הרייעהמ דחא

 רפכה ןוויכב מ"ק 2.5 קחרמב םיאצמנ םיחא-תורבק לש םיפסונ

 .הקלא רהה ימורמב ןכו יאי'צושאק

 ,םידדוב םיאטיל לש םתוכזב ולצינ םידוהיה ןיבמ םיטעמ

 -ואקפירקס אוה ןויצל יואר .טלקמ םהל ונתנו םהייח ונכיסש

 אוה .תסנכה"תיב דילש ידוהי תיבב ררוגתהש זילטא לעב ,סאקס

 ןתרבעהל גאדו ןתוא לכלכ ,תוידוהיה תורוחבהמ המכ ליצה

 הבוח ךכב האר ןכש ,ומצע תא ןכיס אוה .אובחמל אובחממ
 ןהו) הקוצמ תותיעב .ןהלש סופורטופא היה וליאכ ,תישונא

 .ןהל דמע אוהו וילא םינופ ויה (דימת ויה

 רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : םיאבה םיטרפה םימושר ,"אטילב

 דצב ,הרייעהמ רטמ 100 ,רעי יתאפ ,ןאיברד -- םוקמה .1

 ; 29.6.1941 -- ןמזה ; יאקנינידזאל--ןאיברד ךרדהמ לאמש

 .םירבג 144 -- םיחצרנה רפסמ

 מ"ק ,דחאה : תומוקמ ינשב ,"ןבלה רהה" רעי -- םוקמה 2
 ,יאיקיינייוו--ןאיברד ךרדהמ ןימי דצב ןאיברד הרייעהמ דחא
 רפכה ןוויכב ןאיברדמ מ"ק 2.5 ,ינשה .ךרדהמ רטמ 100דכ

 תליחתו ילוי ףוס -- ןמזה ;ךרדהמ רטמ 500דכ ,יאי'צושאק

 .1941 תנשב רבמטפס

 םוקמב ,הגניטרקמ מ"ק 7.5 ,הבארטימיד רפכה -- םוקמה .3
 תנש לש הינשה תיצחמהמ לחה -- ןמזה ; הנחמ םדוק היהש

 .1,770 -- םיחצרנה רפסמ ; 1944 תנשל דעו 1

 -וליקכ ,רעיח ילושבו וילגרל ,הקלא רהה ימורמ -- םוקמה 4
 קוחר אל ,הבארטימיד רפכהמ תיברעמ-תינופצ דחא רטמ

 ; 1941 טסוגואב 16--15 ןמזה ; הבארטימיד---יאי'ציאדור ךרדהמ

 םירבקב קרש הארנכ .םידליו םישנ 510 -- םיחצרנה רפסמ
 .םידוהי ויה 1 ,2 4

 ינומה חבט"

 תורוקמ

 ידידלע ורסמנש יפכ ,רקוט-ןמיז הרופצו לטאש הקבר לש ןתודע

 .תובוחר ,יבקעי קחצי

 קושינושרד
 ( 50 א15815)

 ,ןמיינה לש ינמיה ופוח לע תנכוש .יקורט זוחמב הרייע

 הנמ האושה ינפל .הנבוקמ תיחרזמ-תימורד מ"ק םישולשכ

 .תוידוהי תוחפשמ תורשע המכ םוקמב םידוהיה בושיה

 הלודגכ .םינמרגה תסינכ םע דימ ולחה םידוהיב תושיגנה

 -םוקמכ םינמרגה ידי-לע קושינושרד הרחבנ הביבסה תורייעב
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 ןיעמ הרייעב ועבק תונוטלשה .הבורקה הביבסה ידוהיל זוכיר

 ידוהי תא םג אלא ,םוקמה ידוהי תא קר אל וזכיר ובש ,וטיג

 .לקיניקשטבו ןוקפ ,ןורק

 .1941 טסוגואב 15-ב ךרעב ,םירבגה גרוהל ואצוה םינושארה

 ןושארטפ ירוחאמ וחצרנ יכ הארנו ,הנבוק ןוויכל םתוא וליבוה

 .לוזנמוק רעיב

 ,וחצרנ םה .םייעובשכ "וטיג"ב וראשנ דוע םידליהו םישנה

 רפסמ היה ח"וד ותוא יפל .2.9-ל 28.8-ה ןיב ,רגי ח"'וד יפל

 םישנ 69 ,(םילוחו םינקז הארנכ) םירבג 10 :שיא 99 םיחצרנה

 החפשמה בכרה תא הנוכנ םיארמ םניא םירפסמה .םידלי 20-ו

 וחצרנש הארנכ .םידלי רתוי הברה תויהל םיכירצ ויה .תידוהיה

 .קושינושרדב זוכירל תורייעהמ ךרדבו קושינושרדב ןכל םדוק

 תכשמנ תוללעתה לע דיעמו דואמ ירזכא היה חצרה עוציב

 ,קושינושרד יאצוימ ,גרבדלוג רזעילא .תידוהיה היסולכואב

 לגרל ,קושינושרדל ךומסה הינופאל רפכל הנבוק וטיגמ עלקנ

 םידוהיה חצרב ףתתשהש ,יאטיל םע םש שגפנ אוה .היפכ-תדובע
 תובייח ול רשא ,םדא לעכ ומצע לע עיבצה יאטילה .םוקמב
 וירבדל .ןמע למגש ןורחאה דסחה לע הדות קושינושרד תושנ

 תורבקה-תיבב ןתוא וחצריש ,ןהיניעב תועמדב ,םישנה ושקיב

 "הלועפ'ה דקפמל הנפ אוה .לארשי רבקל ועיגיש ידכ ,ידוהיה

 ןהו ןתשקב ואלימ ול תודוה .םישנה תשקב תא אלמל שקיבו

 .ידוהיה תורבקה-תיבב ורבקנו ורונ
 םישנ .דואמ ירזכא חצרה היה הביבסב םירחא םירכיא ירבדל

 םירמוא ויה םיחצורה .םירבקב תויח ורבקנו וכלשוח תושישק

 ."םירודכ זבזבל לבח הלאכ לע"ש

 תורוקמ

 .346 ,274 'מע ,'א קלח ,"ןעגנאלקרעדיוו" ,ראג .י

 קינלובאו
 (ט הז אזאא45)

 "תמחלמ ינפל .הל םורדמ מ"ק 30-כ 'זריב זוחמב הרייע

 .םידוהי 600-כ הב ויח הינשה םלועה
 םימי השימח ,1941 ינויב 277ב הרייעה תא ושבכ םינמרגה

 -ולפב םינגרואמ ויהש ,םיאטילה םיערופה .המחלמה ץורפ ירחא

 וילואש"ה גיהנמ ,סאטאש לש ותושארב ,"םיטסיביטקא"ה תוג
 ןושארה םדעצ .םידוהיב ללעתהל דימ ולחה ,רבעשל ""הגנויאס

 םע דחי .יטייבוסה ןוטלשה ימיב ליעפ חיהש ימ לכ רוסאל היה
 לכ םהל היה אלש םידוהי הברה םג ורצענ םיטסינומוקה יליעפ

 םיריסאה דחא הנפ רשאכ .יהשלכ תיטייבוס תוליעפ םע רשק

 רשק לכ ול ןיאו ינויצ אוהש ןעטו ורצעש יאטילל םידוהיה
 לכ ."!ידוהי התא ןה לבא" :יאטילה ול בישה ,םיטסינומוקל

 קושיפוקל ורבעוה םידוהי םירבג לש בר רפסמ םהיניבו םירוצעה

 ךותבכ םינייוזמה םיאטילה וכלהתה המצע הרייעב .וחצרנ םשו

 .םשפנ תוואכ ודדשו וזזב ,םהלש

 רמא ,םידוהיב הטיחש הָעַצוב 'זריבב יכ תועומש ועיגה רשאכ
 וחינה םידוהיהש ינפמ הרק הזש ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה דחא
 ...ושנענ ןכלו היסנכב הצצפ ןורחאה 'א םויב

 בוזעל םידוהיה ווטצנ המחלמה ץורפ ירחא תועובש השולשכ

 רובעלו רתויב םייחרכהה םירבדה תא םמיע תחקל ,םהיתב תא

 א טיל תודהי

 רמאנ .(םעה תלדמ םיאטיל ירוגמ םוקמ) "תיאסירפה הטמיסייל

 לא ורבעוה ינועה תונכשמ יבשות םיאטילה .וטיג םקוי םש יכ

 םיתב תורשע המכב הסחדנ תידוהיה היסולכואה .םידוהיה יתב

 ,םיאטיל םירטוש המכ קרו רדוג אל םוקמה .הטמיסב םיבולע

 ךורעל ווטצנ םידוהיה .וילע ורמש ,יטאמוטוא קשנב םישומח

 ,רמאנ ךכ ,שורד רבדה .וטיגב םיריידה לכ לש תטרופמ המישר

 ,התיה תיתימאה הביסה .הקפסאה יכרצ םה המ קוידב תעדל ידכ

 ,המישרה יפל .םוקמה ןמ םידוהיה תחירב עונמל וצר םיאטילהש

 וטיגב ויה ,רנטרג-רחש הנייש הרומה ידי-לע התעשב הנכוהש

 רפסמ םג ופרטצה הרייעה ינבל .ףטו םינקז ,םירגובמ : שפנ 0

 .תורחא תורייעמ םיטילפ םידוהי

 דוביכב וקסעוה םה .הדובעל םוי םוי םיליבומ ויה םידוהיה תא

 תפיטש ,תוזרכו תונוש תועדוממ םיתבה תוריק יוקינ ,תובוחרה

 םישכור םידהיה ויה ןוזמ .המודכו םיינוריעה תודסומב תופצר

 ךרע-ירבדו םידגב תרומת ,ןיפילחב וא אלמ ףסכב םירכיאה לצא

 .לבקל םירכיאה וצר אל יסור ףסכ .םירחא

 םידוהיה ווטצנ הז םויב .טסוגואב 18-ל דע ךשמנ הז ךכ

 -בו שרדמה-תיבב ףסאיהלו םימי השולשל ןוזמ םמיע תחקל

 לכ .הדובעל והשלכ םוקמל ורבעויש םהל רמאנ ."ףיוהלוש"'

 םיחאה ,םהמ םיינש קר .שרדמה-תיבב ופפוטצה הרייעה ידוהי

 .הביבסב םירכמ םירכיא לצא ורתתסהו וחרב ,רניו המלשו בקעי

 ךרע-רבד לכו םפסכ תא רוסמל םידוהיה ווטצנ שרדמה-תיבב

 םוקמב ,םהמ םיברו םהל הפצמ המ וניבה םידוהיה .םתושרבש

 ןמז רבע אל .שומישה-יתבב ותוא קורזל ורכיב ,םפסכ רוסמל

 הלחהו ןהילע ולעוה הרייעה ידוהי לכ .תויאשמ המכ ועיגהו בר

 .לובסופל הרבעהה
 ןולל ראשנ קלח .םלוכ תא ריבעהל וקיפסה אל םוי ותואב
 .םיאטילה םירטושה לש הלועמ הרימש תחת שרדמה-תיבב

 םידוהיה .הרייעב קושה םוי היה ,עובשב 'ג םוי ,םויה תרחמל

 : םשוכר תא הריכמל םיאיצומ ךיא ואר שרדמה-תיבב וראשנש

 םויה ךשמב .דועו םיטיהר ,םידגב ,חבטמ-ילכ ,תוכימש ,םירכ

 .לובסופל םידוהיה לכ תא ריבעהל וקיפסה
 לחה רשאכ .יממעה רפסה-תיבב םירוצע ויה םידוהי המכ

 -רחש הנייש הרומה הליחתה ,םידוהיה םילבומ ןאל ררבתהל

 ,תודוקפל ועמשיי אלש רפסה-תיבב םיאולכה תא דירמהל רנטרג

 דחאל הנפ רנטרג .י .ח הרומה ,רנטרג 'בגה לש הלעב .ודגנתיש

 וניאש ול רמאו ,ועוצקמב הרומ אוה םג ,םיאטילה םירמושה

 ןולק םיטיממו הלאכ העווז-ישעמ םיאטילה םישוע המל ןיבמ

 םה .המחלמב וחצינ אל םעפ ףא םינמרגה .םמע לעו םמצע לע

 תודוקפ אלממ קר אוהש ול הנע יאטילה הרומה .םעפה םג וסבוי
 השעת לא" :רנטרג ול הנע "...הז עגרב תושעל אוה לוכי המ"ו

 ,רצחבש םידוהיה רשאכ ,ןיע םילעהו יאטילה הרומה עמשנ .''רבד
 .הצריפה ךרד וטלמנו רדגב םישרק המכ וצרפ ,רפסמב םיעבראכ
 קר .םתלוכי יפכ בוטה םרמושל םידוהיה ולמג ותקיתש תרומת

 ותשאו רנטרג הרומה :תאזה הצובקהמ םייחב ודרש השולש

 .ץיבושבוג .ל חקורה ןכו

 -ייברעד ןופ ןוא לאווסַאפ ןופ ןדיי יד ןופ טארסיוא' ורמאמב
 ידוהי ןיידע ויה רשאכ יכ ,סונייר .ב רפסמ "ךעלטעטש עקיא
 עיצהו ימוקמה רמוכה םהילא אב ,הרייעב וטיגב קינלובאו

 ,תורצנל תושפנ דוצל ןווכתמ ונניאש ,םיעטה אוה .רצנתהל םהל

 .םלוכ תא ותימי ןה תרחא ירהש ,תווממ םליצהל אלא

 לבקל םאה :רתויב השק הייעב ינפב אופיא ודמעוה םידוהיה



 הדשה ירע

 םינואגבו ם"במרב םידוהיה ולתינ + התוחדל וא רמוכה תצע תא

 םיללמואה ואצמ .הלא ןוגכ םירקמ לע ונמזב ודמע רשא ,םירחא

 וקיפסה םא רורב אל .רצנתהל ומיכסהו רתיהל תואתכמסא

 קינלובאו ידירש לש םהיתויודע יפל ,"הליבט"ה תא םג רובעל

 : תרחא וא ךכ .הייסנכל ואב תחא םעפ קרו ולבטנ אל ץראב

 ידוהי לכ לרוגכ היה םלרוג -- רמוכה םג העטו םה ועט

 וחצרנ רהמנהו רמה םויבו דרפנב וקזחוה המ"ןמז .קינלובאו

 .לובסופב וזכורש םידוהיה לכ םע דחי

 לולאב 'ג) טסוגואב 26-ל דע םידוהיה תא וקיזחה לובסופב

 ,תולודג תויאשמ הברה ריעב ועיפוה רקובב םוי ותואב .(א"שת

 ושריה .הדובעל םתוא םיליבומ וליאכ ,םידוהיה ולעוה ןהילעו

 רעיל םלוכ תא ואיצוה .תונטק תוליבח םמיע תחקל םהל

 תויריב םותימה םש ,הרייעה ירוחאמ מ"ק העבראכ ,קיידא'ז
 .שארמ םינכומ ויהש ,תורובב םורבקו

 : ןלהלדכ םיחאה-רבק םוקמ ןמוסמ "אטילב ינומה חבט" רפסב

 לחנה די-לע ,לובסופמ מ"ק 4.5 ,קיידא'ז רעי -- םוקמה

 -- ןמזה ;יאנאיואד-לובסופ שיבכהמ דחא רטמוליק ,הסָאוויפ
 .םידליו םישנ ,םירבג 1349 -- םיחצרנה רפסמ 1

 תורייעהו לובסופמ םידוהיה ידירש ומיקה םיחאה-רבק לע
 .ןורכז תבצמ הביבסבש תורחאה

 תורוקמ

 ; 3321/244--ג 'סמ "םשו די" ןויכרא ,ןואריק ,רנטרג הנייש תויודע

 קלח "עטיל" ,סונייר .ב ; 3339/241--ג "םשו די" ,ןואריק ,רנטרג םייח

 .1860 'מע ,1951 קרוי-וינ ,'א

 היווָאו
 (ר/1ןמ/15)

 -תמחלמל דע .הנליוול הנבוק ןיב ךרדב ,יקורט זוחמב הרייע

 .םידוהי 350-כ הב ויח הינשה םלועה

 הרייעה תא םידוהיה ושטנ מ"הירב--הינמרג תמחלמ ץורפ םע

 ,וצ םסרופ םינמרגה תסינכ םע .הביבסב םיירפכה ןיב ורזפתהו

 .םידוהי ותיבב קיזחי רשא םדא לכ לע תוומ שנועב םייאש

 רוזחלו םהלש הסחמה-תומוקמ תא בוזעל וצלאנ םידוהיה

 שארב .םהב תושיגנהו תויוללעתהה םג ולחה םבוש םע .הרייעל

 ונייטצה .םיאטיל בורל ודמע םיללעתמהו הזיבהו דושה תויפונכ

 .הקנרַאבלאש ונגסו סאקסואיליסאו הרטשמה דקפמ ךכב

 הליג"ש וילע ורמא .קיר לטומ היה חצרנש ןושארה ידוהיה

 םג ויה .תוומל וב וריו תיבהמ והואיצוה ."םיטייבוסל הדהא

 תונובשח" לוסיחל רתויב חונ ןמזה תא ואצמש ,םיאטיל הברה

 -יכוסכס םייאטילה םהינכש םע םהל ויהש ,םידוהי ויה ."םייטרפ

 ויה םה .ידוהיה שוכרב הדמח ושפנש יאטיל היהש וא ,ףסכ

 םיגרוהו וב םירוי ,ותיבמ ידוהיה תא םיאיצומו הנאות םיאצומ

 -תנחתל בורק ותוחא םע דחי רגש ,דחא ידוהי םע הרק ךכ .ותוא

 שוכר תא הדמח איהו תיאטיל תרזוע ולצא הדבע .תבכרה

 אצמנ ידוהיה תיבבש העידוהו הרטשמל הכלה איה .הילעב

 ,חדקאה תא ואצמ ןבומכו שופיח וכרעו ואב םירטושה .חדקא

 לע וויצ םינמרגה .הרידב ןכל םדוק ותוא הנימטה תרזועהש

 תא ואיצוה ךכ-רחא .תיבה דיל רוב רופחתו אצתש תוחאה

 רועפלו ךרב עורכל וילע וויצ ,רובה חתפ לע ותוא ודימעה ,חאה

255 

 לע .תוומל וב וריו ויפב םקשנ הנק תא ומש םיחצורה .ויפ תא
 .הידידומב היחא תא רובקל ודקפ תוחאה

 .ושוכר תא דמחש ונכש חצר ,םידלי ינשל בא ,רדייב ףסוי תא

 רעיל ותא ךליש ,ץ"כ אנחמ שקיב םיאטילה םיערופה דחא

 רובה תא ידוהיה הרכ .אצמנש ללח רובקל רוב רופחל ול רוזעיו

 ואצוה היווָאו ידוהימ המכ .רובה ותואב ורבקו וב הרי יאטילהו
 .תוומל םהב ורי םשו יקורטל ורבעוהו םהיתבמ

 םיזזוב ,םהייחל םילכנתמ ויה .דימתמ דחפב ויח הרייעה ידוהי

 םתוא םידיבעמ ויה .תויבמופ תוריכמב ותוא םירכומו םשוכר תא

 דחא ךרע ןהל היה תובורק םיתעל רשא ,תויוזב ךרפ-תודובעב

 .םהב ללעתהלו םליפשהל --- דיחיו

 םפכב םשפנ םמישב .ןוזמדיכרצמ תונקל םידוהיל היה רוסא

 ,לכאמ"ירבד שוכרל םשקבב םירכיאה תותלד לע םיקפדתמ ויה

 .בער תפרחמ םהיתוחפשמ תא ליצהל ידכ
 םלוכ ושרוג הרייעל םינמרגה תסינכ ירחא םישדוח השולש

 םע דחי םלוכ וחצרנ םשו ,מ"ק 15 לש קחרמ ,קושילימַאסל

 .הביבסב םיפסונ םינטק םידוהי םיבושיו ילסו'ז ,קושילימַאס ידוהי

 לרשתב ו''ט) 6.10.1941-ב קושילימָאסב וחצרנ רגי ח"וד יפל

 -- םידוהי םידלי 390-ו םישנ 359 ,םידוהי םירבג 213 (ב"'שת

 .שפנ 962 דחיב
 היה סנג בוד .ולש ורופיס דחא לכ יפבו םידחא ולצינ חבטהמ

 ול הליג ,דידי ,יאטיל רטוש .יאטילה אבצב בדנתמ ונמזב
 ךשמבו ותחפשמ םע דחי חרב סנג .םידוהיה תא חוצרל םידמועש

 הנליוול והואיבה ,ותוא ושפת 1943-ב .םירפכב אבחתה םייתנש

 ידימ קמחתהל סנג חילצה הרקמל תודוה .תוומל ותוא ונד םשו

 בורדוג לחרו ףלוו גוזה ינב .םינזיטרפל ףרטצה ףוסבלו םינמרגה

 םייחב ודרש םה .קושילימָאסל םידוהיה שוריג ינפל םוי וחרב

 .ץיבופוק ץאנגיאו טראכיו באלסינאטס לש םתרזעל תודוה

 םידוהילו הרייעה ברל סנג רסמ קושילימַאסל שוריגה ינפל
 תעב קר .ןימאה אל שיא ךא ,רטושה ורכממ עמשש המ םירחא

 םידדוב .וחילצה םגו חורבל םידחא וסינ קושילימַאסב "היצקא"ה

 .ררחתשהל וכזו םייחב וראשנ

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב קושילימַאסב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 -תינופצ רטמ 200-כ ,רעיה יתאפ ,קושילימָאס -- םוקמה

 -- םיחצרנה רפסמ ; 6.10.1941 -- ןמזה ;הרייעהמ תיחרזמ

 .םידליו םישנ ,םירבג 2

 תורוקמ

 .הפיח ,בורדוג ףלוו ; הינתנ ,סנג בוד לש םתודע

 רגו

( 11 ) 

 .קיי'זאמ זוחמב ,ןאימקוא דיל הנטק הרייע

 וקסע םידוהיה בור .םידוהי 50-כ הב ויח האושה תנשב

 םהינכש םע םהיסחי .םוקמה ייחב דואמ םירועמ ויהו תואלקחב

 .םהב עגפ אל שיאו םיבוט ויה
 םלוכ ורבעוה קיי'זאמ זוחמב םידוהיה לוסיח לע טלחוה רשאכ

 ךיזלעש םימסאל םשמו ןאימקואל "םיטסיביטקא"ה ידי-לע

 .ץאל לש חמקה-תנחט
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 ,קיי'זאמל ןאימקוא ידוהי םע דחי ואבוה 1941 טסוגואב 5"ב

 :םיחאה-תירבקב ורבקנו וחצרנ (א"שת באב ז''ט) טסוגואב 9-בו

 (קיי'זאמ : האר)

 הנרוו

 (ץאז4ז)

 םלועה-תמחלמ ינפל הנרוו רהנה תודג לע ,זלט זוחמב הרייע

 .םידוהי 700-כ הב ויח הינשה
 םע .םילודג קשנ-ינסחמ הנרווב וזכור יטייבוסה ןוטלשה ימיב

 לש ותגיסנ תלחתה םעו ,הינמרגל מ"הירב ןיב המחלמה ץורפ
 ופרשנ הלאו שאב םינסחמה תא םיגוסנה ולעה ,םודאה אבצה
 דע ופרשנ תסנכה-יתבו םידוהיה יתב .הרייעה יתב לכ םע דחי

 הרייעהמ החרב היסולכואה לכ .רכז םהל ראשנ אלו דוסיה

 לצא הסחמ ואצמ םידוהיה .ביבסמ םירפכב טלקמ האצמו

 .הביבסב םידוהיה "םיקינבושי"ה
 דוע .1941 ינויב 25 ,יעיברה םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 רשא ,םיינמואל םיאטיל לש תוצובק ונגראתה םתסינכ ינפל

 דחוימבו "םייוצר יתלב םיטנמלא" רועיבב הנושארו שארב וקסע
 .םידוהיה חצרבו תוללעתהב

 -וסמוק"ב םירבח ויהש ,םידוהי םיריעצ המכ ורצענ םינושאר
 יבצ הרומה םג רצענ םתא דחי .יטייבוסה ןוטלשה ימיב "לומ

 יממעה רפסה-תיבב הרומ תובר םינש ךשמב שמישש ,ץיבוביל
 אל םתרובק םוקמו וחצרנ םה .דוע ורזח אל םירוצעה .הרייעב

 .עודי
 יוניפב וקסעוה םה .הדובעל םילבומ םידוהיה בור ויה םוי לכ

 םידוהיה ואצמנ םהבש תומוקמה .דועו תובוחרה דוביכ ,תוסירהה

 םירסמנ ויה תודוקפהו םיווצה לכ .הרטשמב םימושרו םיעודי ויה
 אלשו דיקפתב םיאטיל לש "םירוקיב"'ל וכז םג םה .םוקמב םהל
 .םשוכרמ םילזוגו םשפנ-תוואכ םהב םיללעתמ ויהש ,דיקפתב

 תוחוכב עיגהלו הנרוו תא בוזעל םידוהיה ווטצנ ילוי תליחתב

 ורכש םה .זלט זוחמה-ריעל ךומס רפכ ,ןאיבישיוול םמצע

 .לגרב וכלה ראשה לכ .םילוחהו םינקזה רובע תולגע
 תורייעמ .םידוהי םש ואצמ רבכ ןאיבישיוול ועיגה רשאכ

 תוורוא ,תונרגב ,םירחאה םידוהיה םע דחי ,ונסכוא םה .הביבסה
 םיעיגמ ויה םעפ ידמ .םינייוזמ םיאטיל םהילע ורמש .תותפרו
 .תוארוה םהל םירסומו םינמרג

 לע ודקפו םינמרג לש הלודג הצובק העיגה 1941 ילויב 14דב

 .רצחב זכרתהלו תאצל ,הנש 16-ל לעמ ,םידוהיה םירבגה לכ
 הלחה דימ .םינבמה ךותב ראשיהל ווטצנ םידליהו םישנה

 ךכ-רחאו םינקזה תא וטרמו וזזג לכ םדוק .םירבגב תוללעתהה

 ץורלו םוקל ,לופילו ץורל םתוא וצליא ."למעתהל" םלוכ ווטצנ

 וא רגיפש ימל היה יובא .םיכרפמ תולמעתה-יליגרת תושעלו

 תועש רבדה ךשמנ ךכ .ושאר לע דרוי היה תוכמ לש רטמ .לשכנ

 םישושת ,םיעוצפ ,םיכומ םירבגה ויה ורזח רשאכ .תועש לע
 .םד יבזו

 ישעמ ונשינ ,(א''שת זומתב א"כ) ילויב 16-ב ,םיימוי רובעכ
 ,תויוללעתהה ולחה בוש ,רצחב םירבגה וזכור בוש .העווזה
 ירחא רצק ןמז .םירבגה ורזח אל םעפה ךא ."םיליגרת"ה בוש
 רתוה אל םישנל .ירי תולוק בורקמ ועמשנ "תולמעתה"'ה םויָס

 אטיל תודהי

 תורשע המכ קחרמבש ,ואר ברע תונפל קרו םינבמהמ תאצל

 יחה םדה רשא ,לודג םיחא-רבק אצמנ םזוכיר םוקממ םירטמ
 ושרוה אל ךא ,רבקה תא ואר םה .ונממ ץרופו ססות ונדוע

 .וילא ברקתהל
 דיל רפכ ,יאילוריגל םידליהו םישנה וחקלנ המ-ןמז רובעכ

 לצא תיאלקח הדובעל וחלשנ תוריעצה תורוחבהמ קלח .זלט

 .הביבסה ירכיא
 םידליהו םישנה לרוגכ היה הנרוומ םידליהו םישנה לרוג

 תורוחב לש ןטק רפסמ .1941 טסוגואב 30-ב וחצרנ םבור .זלטב
 קר .1941 רבמצדב 247ב םש וחצרנו זלטל וחלשנש ולא ןיב ויה

 .ודרשו וטלמנ תודחא

 י'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב ןאיבישיווב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח
 14-כ ,(ןאיבישיו תזוחא רבעשל) ןאיבישיו תשרוח -- םוקמה

 ,קינקול הרייעה ןוויכב ןאיבישיו רפכהמ מ"ק 2-ו זלטמ מ"ק

 ; 1941 תנש לש הינשה תיצחמה -- ןמזה ; שיבכהמ רטמ 500"כ

 .תוחפשמ 40 -- םיחצרנה רפסמ

 לכב .םילוצינה תויודע תא םאית וניא םיחאה-רבק רואית
 ללוכ ןומיס אלו םיחצרנה רפסמ רסמנ םיחא-תורבק תמישר
 ןאכש חינהל שי .חתפנ אל הז רבקש הארנ ."תוחפשמ" ומכ
 זומתב א"כב וחצרנש הביבסהו הנרוומ םירבגה רקיעב םירובק
 .ןאיבישיווב

 תורוקמ
 .תובוחר ,רלדיפ-ןלפק הינמ ; הינתנ ,סייוזטכיל חרש לש ןתודע

 (זלט : האר)

 הבוגיו
 (טגז68 )

 תוחפשמ 50-כ הב ויח האושה תנשב .ילוואש זוחמב הרייע

 .תוידוהי
 .םלקמ וחרבש םיטילפ םג הילא ועלקנ המחלמה ץורפ םע

 ,לפטל ולחה רשא ,םיאטיל "םיטסיביטקא" ונגראתה םוקמב
 לכ תא ץבקל היה ושעש ןושאר רבד .םידוהיב ,ראשה ןיב
 ,ריעה ירוחאמ הזוחאב םזכרלו םוקמה ינבמ ויה אלש םידוהיה
 .םלקל ורבעוה םשמ .ידוהיל הנמזב תכייש התיהש ,םלקל ךרדב

 ילבמ ,םהיתב תא בוזעל םידוהיה לכ ווטצנ ילוי תליחתב

 םיאטיל לש דבכ רמשמ .תסנכה-תיבל רובעלו ,רבד םמיע תחקל
 לכ וקזחוה םיישונא-אל םיאנתב .םוקמה תא ףיקה םינייוזמ
 גואדלו תאצל םהל ונתנש ילבמ ,תסנכה-תיבב הבוגיו יבשות

 .םימלו ןוזמל
 -הנחמל םירבעומ םהש ,םירוצעה םידוהיל ועידוה ילוי ףוסב

 םידליה וראשי ,הערפה אלל דובעל ולכוי םירוההש ידכו ,הדובע

 םיאטילה םיחצורה ודירפה רשאכ וללוחתה העווז תוארמ .םוקמב
 ולפנתה םיבורדתותקו םיטושב .םיכרה םידליל תוהמאה ןיב חוכב

 וצר אלו ןהידליב חוכב וקיזחה רשא ,תוהמאה לע םירמושה
 .םהמ דרפיהל

 םידלי 17 וראשנ הבוגיווב .םלקל ורבעוה הליהקה ישנא לכ
 .ןוסלבייפ תויחאה יתש לש ןתחגשהב םיכר

 םע דחי (29.7.41) א"שת באב 'ה םויב וחצרנ הבוגיו ידוהי



 הדשה ירצע

 תרחמל ופסינ םשו רגא'זל וריבעה דוע םידליה תא .םלק ידוהי

 .2.10.41-ב ב"שת םירופיכה םוי

 תורוקמ

 .םייתעבג ,ןרוק-סקז הרופצ ; ןג-תמר ,םורטש-ץיבלסינ הדירפ תויודע

 הלקודיו
 (זכטא1.א)

 הב ויח האושה ינפל .ןייסאר זוחמב הרייע איה הלקודיו

 .תוידוהי תוחפשמ םישימחכ
 שוביכה ןמזב הרייעה ידוהי תא תורוקה לש ןמאנ רואית

 תנשב .13 ןב זא ,ןתיול-ץיבושריה (יבצ) שריה םשר יצאנה

 תואלת לכ ורבע ובג לעו לכב הזח ,הלקודיווב היה רשא ,1

 : םירצוקמה וירבד ךותמ םיאיבמ ונא .םוקמהו ןמזה

 -תולגעבו םיליבומוטואב םישנא וארנ רקובב ינויב 22זב

 ,המחלמ הצרפ יכ ,הרושבה םהיפבו גירוואטמ םיאב םיסוס

 .הלהב המק הרייעב .םיחרוב םיטייבוסהו שאב הלוע גירוואט
 תובכל ידכ ,םיתבה ינפל לוח וביצהו םהילטלטמ וזרא םידוהי

 .ןיע םישנאה ומצע אל הליל ותוא .ץורפתש הרקמב שא

 לא םירפכל ונפו תולגע לע םהילטלטמ וסימעה תרחמל

 תוגולפ ועיגה ,'ב םוי ותואב ,םיירהצה רחא .םיאטילה םהירכמ

 ולחה םויה תרחמלו ברע תונפל .ינמרגה אבצה לש תונושאר

 חורבל חילצה אל םהמ דחא ףא .םהיתבל םירזוח םידוהיה

 .תוצעומה- תירבל
 וחפיקש ,םירדס גיהנהל תונוטלשה ולחה םינמרגה תסינכ םע

 םחלה תא .םחלב בוציק גהנוה .ןושארה םויהמ םידוהיה תא

 םשו תימוקמה הינכרצל ותוא םיאיבמ ,םידוהיה םיפוא ויה

 תלבקל םינושארה .םרג 500 לש תוימוי תונמב קלחתמ היה

 םאו ,ראשנש המ קר םילבקמ ויה םידוהיה .םיאטילה ויה םחל

 .םחל אלל םיראשנ ויה -- לכה קלוח
 םינמרג ינש תובורק םיתעל םיעיגמ ויה הכומסה טשקומנמ

 ,םידוהיה יתב לע םיטשופ ויה םוקמב םיאטילה םע דחי .הלגעב

 ושפת םעפ .םשפנ-תוואכ םיזזובו בוחרל םישנאה תא םישרגמ

 םהילע וויצו "הדוי" ובתכו עבצב םהידגב וחרמ ,םידוהי השולש

 .םיידוהי םיריש רישלו ריעה תובוחרב רובעל

 ידכ ,םירכמ םיאטילל םשוכר תא ריבעהל ולחה םידוהיה

 ןכש ,םהירכועב ,םייוסמ ןבומב ,היה הז השעמ .הזיבמ וליצהל

 םידוהיהמ רטפיהל םיניינועמ תויהל ולחה שוכרה ילבקמ

 .הדמשהה השחוה םירקמ הברהב .םידיקפמה
 לע חינה ,ץיבושריה תחפשמ לש התיבל ינמרג אב דחא םוי

 תרחממש הוויצו ,דוד-ןגמ רייוצמ הילעש ריינ תסיפ ןחלושה

 םיבר םידוהי .בוהצ דוד-ןגמ ובג לע ידוהי לכ אשי האלהו םויה

 .לזרבה-תליסמבו םישיבכב ודבע םה .הדובעל וחקלנ

 15--12 םג ויה םירוצעה ןיב .רצענ םזינומוקב דושח לכ

 ךשמב .ןייסארב רהוסה-תיבל ורבעוה םה .םישנו םירבג ,םידוהי
 .םישנה וררחוש םידוהיה ןמ .םידוהי-אלה לכ וררחוש ןמזה

 .םלועל ורזח אל םירבגה

 1940 דע) סוי'ציוואדר רטושה ברעב אב ,ילויב 20 ,'א םויב

 .םידוהיה הרייעה יבשות לכ תא םשרו (רהוסו "סילואש" היה

 לכש עידוה ךכ בגא .דחאו דחא לכ לש וליג תא םשר דחוימב
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 ,הצעומה-תיב לא תרחמל אובל םיבייח הלעמו 14 ליגמ םירבגה

 .םהינפב םואנל הצור ליוודוקשמ דקפמהש רחאמ ,רקובב םכשה

 .ןכ תושעל ובייוחש םירבגה לכ ובצייתה ,רקובב 'ב םוי ,תרחמל
 .תיבב ראשנ אוהו ,(1928 יהלשב דלונ) 14 ואלמ םרט שריהל

 םדא .התיבה הרזח דקפמה חליש םימיב םיאבה םירבגה תא

 שיאש תורמל ,אוה ףא ררחוש ,ץיבוקציא רשא יקרסובה ,דחא

 היה אוה םיטייבוסה ימיב .ודעב ושקיב םיאטילה יכ ,היה ריעצ
 םירבגה ראש לכ .םיאטילה וירכמ ינזואב םיטייבוסה תא ץימשמ

 ידוהי םג ואבוה ןאכל .תבכרה-תנחת לא קזח רמשמ תחת ולבוה

 ,הידוהי החפשמ הררוגתה הנחתה דיל .טשקומנ הכומסה הרייעה

 םיתבלו םינמדירפה לש םתיבל ואבוה םידוהיה לכ .ןמדירפ

 הלקודיוומ םיאטיל םיערופ .םיריסאכ םש וקזחוהו םיכומסה
 םיבוטה םיצפחה וחקלנ םירבגה תאמ .םהילע ורמש טשקומנמו

 .םיעבוכו םיליעמ ,םיילענ םג ,רתויב

 וניאר םוי םוי .םהיניב םיערופה ךכ-רחא וקליח םיצפחה תא
 .תוליבח םיסומע םהו תבכרה-תנחת ןוויכמ םיאב םיאטיל םיערופ

 םריבעהב .וכוה םגו הנחתה דיל השק ודבע םידוהיה םירבגה

 ובייחתנ םוי םוי .הצירב רוזחל םיבייח ויה םוקמל םוקממ אשמ

 םתוא םינעמ ויה .הזב אצויכו לופילו ץורל --- "תולמעתה"'ב

 םהילע היה םשו ,םינמדירפה תיבל ורזחוה ברעב .תובורמ תועש

 םיכלהתמ ויה םיאטילה םירמושה .הדימעב הלילה לכ תולבל

 .תויריב םתוא םידיחפמו ביבסמ
 ,םירתונה םידוהיה יחתפ לע סוי'ציוואדר רזח 'ב םוי ותואב

 םתוא וריהזה .תסנכה-תיבב ןולל אובל םצליאו ,םידליו םישישק

 .תוומל וריי תרחא ,רוא ולעי אלשו תסנכה-תיבמ ואצי אלש
 קר ובייחתנ םיאבה תולילב .ותיבל דחא לכ רזח רקובב תרחמל

 ראשיהל ושרוה םידליה וליאו ,תסנכה-תיבב ןולל םישישקה
 הטלמנש ,דנילב ,תחא החפשמ הלקודיווב זא התיה .םהיתבב
 ןוגה ןתמב סוי'ציוואדר תא דחיש דנילב .גירוואטמ העיגהו
 שיאו הלקודיווב רז אוהש רחאמ ,ותוא םושרי אלש ונממ שקיבו

 םשר אלו הנענ סוי'ציוואדר .ותוא ריכמ וניא םוקמה ישנאמ
 תכלל ץלאנ אוהו ,וריכהו דנילב תא רחא רטוש האר עתפל .ותוא
 רבדה ךשמנ ךכ .םישישקה ראש םע םש ןולל ,תסנכה-תיבל

 .'ה םויל רוא דע

 לכ ואצוה ,(א"שת זומתב ט"כ) 1941 ילויב 24 ,'ה םויב
 ,הרייעה בר םג היה םהיניב .תסנכה-תיבמ םישישקה םירבגה
 קידצ היהו םירפס הברה רביחש) ןלפק ןהכה עשוהי 'ר ברה

 -תנחת רבעל םירבגה לכ תא וליבוה םיאטילה םיערופה .(לודג

 ,ןורחאה דימת ראשנו ותכלב ברה רגיפ ותשלוח תמחמ .תבכרה

 תיראשב .חוכב ותוא םיפחודו וב םיקחוד םיאטילה ויה זאו
 -תנחתל ואבוה העש התוא .םילבומה תא קיבדמ היה ויתוחוכ

 ואצמנ רבכ םוקמב .טשקומנמ םישישקה םידוהיה םג תבכרה

 םשל ואבו ולהקנ .םיאטיל םיחצור תגולפ םע דחי ,םינמרג המכ
 שחרתהל דמוע המ ועמש הארנכש ,הביבסה ןמ םיבר םירכיא םג

 תאו םדוקמ םוקמב ויהש םיריעצה לא ופריצ םישישקה תא .ןאכ
 סנכיהלו טשפתהל ווטצנ םה .הכומסה הכירבה לא ואיבה םלוכ

 -והיהו םהידגב לכ וחקלנ הכירבב םתויהב .לובטלו םימה ךותל

 לש תוצובקב ורונ םש .יורכה רבקל דע םימוריע ולבוה םיד
 האור הצובק לכשכ ,םירבגה לכ ורונ ךכ .רובל וכלשוהו הרשע

 .רמח הפוסל הכחמו םירחאה חצרב
 םירבגל ןוזמ איבהל םיבורקה ושרוה אל םוי ותואל דע

 ברע-תעל יכ ועידוה ,סיעכהל השעמ ,הז םויב הנהו ,םירוצעה
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 תבכרה-תנחתל ורהימו םישנה וזרדזנ .ןוזמ איבהל היהי רשפא

 םירכיאו ,תויריה ידה תא ועמש ךרדב .ןהידיב ןוזמ-יכרצמ םע

 םהיתב תא הטע דבכ לבא .ןהילעבל עריא המ ןהל ורפיס םירבוע

 .םיקחש ועקב תולליהו םידוהיה לש

 םהיתב תא בוזעל םידליהו םישנה ווטצנ םידחא םימי רובעכ

 -ןמז .נ"כהיב דיל םיתב העבראבו תסנכה-תיבב רוגל רובעלו

 הרטשמב תופצרה תא ףוטשל ,דובעל תוכלוה תורענה ויה המ

 -תנחת דיל תונוש תודובעב וקסעוה םג ןה .הצעומה-תיבבו

 וחרבו וקמחתה תורענ יתש .התיה אל ביבסמ הרימש .תבכרה

 .םירכיא לש םהיתבב ורתתסהו

 תרחמל יכ עידוהו רטוש ברעב אב ,טסוגואב 21 ,'ה םויב

 הכימתל תוקוקזה םישנה לכ תא ומשרי : הדובעל שיא אצי לב

 התיה םישנל .רבדה רשפ רורב היה אל .ףרוחה ימיל הרזע וא

 אוצמל וסינו וחרב תודחא םישנ .שחרתהל דמוע והשמש ,השגרה

 ,יללוואשל עיגהל םיצמאמ ושע תורחא .םירכמ םירכיא לצא טלקמ

 ידי-לע םיקסעומ םידוהיה יכו וטיג םייקש תועידי ולבקתנ םשמ

 םיכחמ ,הרייעב וראשנ בורה .וחרב םידיחי קר .ינמרגה אבצה

 .םלרוגל

 ,(א"שת באב ט"כ) 1941 טסוגואב 22 ,'ו םוי ,רקובב תרחמל

 םה 8 העשב .הרימשה תא וריבגה םיאטילה םיערופה יכ בל ומש

 ךא ,ורתתסה םידחא .רפסה-תיבל םירוצעה לכ תא ושריגו ואב

 ,ץיבוקציא רשא יקסרובה תא םג ואיבה .נ"כהיבל ואבוהו וספתנ

 .הרייעב םתיבב וידלי ינשו ותשא םע ררוגתה זא דעש

 םלרוג םהל יופצ יכו שחרתהל דמוע המ לכה וניבה דימ

 ןורא דיל וחטתשה .הלליבו יכבב וצרפ םלוכ .םירבגה לש

 אבו סנכנ הנהו .םתומל םיפצמ ,דחי וכב םידליו םישנ .שדוקה

 ודיב ןיאו ער לכב ונא יכ ,ץיבוקציא ורכמל רפסמו רטוש

 תיארמל ,לאשו המישר םע רחא רטוש עיפוה ךכ"רחא .עישוהל
 בל םש אל שיא .ףרוחה ימיל הכימתל קוקז והשימ םא ,ןיע
 ויה ךכ-בגאו וכבו וצצורתה לכה .רטוש ותוא לש וירבדל

 תא וצרפ םהמ המכ .רתתסהל וא חורבל דציכ הצע םיסכטמ
 .גגה-תיילעל ולעו וספיט םשמו םישנה-תרזע לש תונולחה

 החקלו חקורה לש ותשא האב .םירפסה-ןוראב ורתתסה םידחא

 ושרה אל םיאטילה .םינש 7 הל ואלמ םרטש ,הנטקה יתוחא תא
 ,חקורה תשא תא וריהזה ךא ,רובעל הל ונתנ ךכ-רחא .תאצל הל
 יתשקיב .הרזחב הנממ הולטיו ואובי תקוניתה שקבתת םא יכ

 .רובעל ונל וחיניש ,םיאטילה םירמושה תאמ שקבתו אצתש ימאמ

 חרב ,התא םייח ץפח םא ,ינב" :יל הרמא ימא .ןתינ אל הז םלוא

 ."ךעישוהל ידיב ןיא ,ינא .טלמיהו

 רפסמה .תוכבלו ץצורתהלמ םיאולכה וקספ אל תסנכה-תיבב

 .ברה לש ותיבל ליבוהש ,םוטא רדחב תוחולה תא ורבש ורבחו

 םירכיא תולגע ואר ןולחה ךרד .םירמוש ובצינ אל הז זוויכב

 רשא ,םיאטיל ינומה ולהקתנ ביבסמ .תסנכה-תיב ינפל תואבומ

 םימעפ המכ וסינ םינייוזמה םירמושה .הזחמב תוארל ואב

 תוריעצה תורענהו םישנה ולצינ רדסה-יאו המוהמה תא .םרזפל
 תונמדזהה תא לצינ רפסמה םג .אוהש רתס-םוקמ לכב ואבחתהו
 .הרכמ תיאטיל השא לש חתיבל קמח םשמו ןולחה ךרד ןנתסהו

 שגר ילעב םיאטיל לש םתרזעבו רופס-ןיא תואקתפרה ירחא

 ןתיול-ץיבושריה שריה חילצה ,רוזעל םינכומ ויהש ,ישונא

 רבעוה וטיגה לוסיח םע .ןתיול לסיו ודוד לא ,ילוואשל עיגהל

 היעגר תורוק רפסל הכזו ררחוש 1945 יאמב 2"בו ,ואכדל

 .הלקודיו ותדלומדריע לש םינורחאה

 אטיל תודהי

 לנומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ הלקודיווב םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח "'אטילב

 ,תבכרה-תנחת ינסחמ תבריקב ,הלקודיו הרייעה -- םוקמה .1
 םיחצרנה רפסמ ; 1941 ילוי -- ןמזה ; שיבכהמ הנימי רטמ האמכ

 .םירבג םייתאמכ --
 ןמזה ;ידוהיה תורבקה-תיב ,הלקודיו הרייעה -- םוקמה 2

 .םידליו םישנ 100-כ -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 טסוגוא --

 תורוקמ

 .1655/1539 ,"םשו די" ןויכרא ,ןתיול-ץיבושריה שריה לש ותודע

 קושידיו
 (/זוכז8141)

 האושה תנשב .רימוקליו זוחמה ריעל הכומס ,הנטק הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ המכ הב ויח

 -ליוול קושידיוומ םידוהיה ורבעוה 1941 טסוגוא שדוח ךשמב

 ,(א"שת לולאב ג"'י) 1941 רבמטפסב 5דב וחצרנ םלוכו רימוק

 .הביבסהו רימוקליו ידוהי םע דחי

 (רימוקליו : האר)

 וו'זיו
 (שצ2שסא15)

 ץורפ םע .הנממ מ"ק 12 ,ןאיטוא זוחמב הרייע איה ןו'זיו

 .תוידוהי תוחפשמ 50-כ הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ
 םיערופ תוצובק ולחה הרייעל םינמרגה לש םתסינכ ינפל דוע

 .םשוכר תא דודשלו םידוהיל לכנתהל םיאטיל
 ,ןייטשפל לפוק רסאנ מ""'הירב--הינמרג תמחלמל ןושארה םויב

 ונווכתה םיאטילה "'םיטסיביטקא'ה .םזינומוקל הדהאב םשאוהש
 הלילב .רקובב תרחמל ועצבלו תוומ ןידדרזג וילע איצוהל

 םע ושגנתה םה .םיטייבוס םילייח לש תרובגת הרייעל העיגה

 לפנ ברקב .םהיניב וצרפ םידבכ שא-יפוליחו "םיטסיביטקא"ה
 לפוק .ידוהיה תורבקה-תיבב הרובקל אבוהו םור השמ ידוהיה

 .ויררחשמ םע דחי טלמנו רצעמה" תיבמ ררחוש ןייטשפל

 ןוטלשב הגופהה תא ולצינ הרובחת-יעצמא ילעב םידוהי המכ

 .תוצעומה-תירבל וחרבו "םיטסיביטקא"ה

 ושבלו םיערופה תויוללותשה ורבג הרייעל םינמרגה תסינכ םע

 לתש .תונוש תודובעל וחקלנ םידוהי .רתויב תויארפ תורוצ

 רמל ןוזמ איבהל וכלה ,ץיברוג הרשו ץיברוג לחר-רתסא ,םישנ

 לש ותדובע םוקמל ועיגה אל ןה .ןי'זוגרג רעיב דבעש ,ץיברוג
 ןהיתויווג תא וכילשהו ןתוא וחצר "םיטסיביטקא" .חאהו לעבה

 .םגאה ךותל
 םהיתב תא בוזעל םידוהיה לכ לע ורזג 1941 ינויב 26זב

 תא םיחלוש ויה ןאכמ .תונטק תואטמיס יתשב רוגל רובעלו

 תא שכנלו תובוחרה תא דבכל םירגובמה תאו הדובעל םיריעצה

 .םיבשעה
 : םידוהי לש הנושארה הצובקה תא ןו'זיוומ ואיצוה ינויב 27דב

 ואיבה .םירחאו יקסנלפוק עשוהי ,ןייטשנייפ תוחפשמ הלא ויה



 תדשטה ירע

 וללעתהש ירחא .ןטק לחנ דיל ,ץשודאיווסל ךרדב רעיל םתוא

 הצובקה תא ואיצוה ינויב 29-ב .םוקמב ורבקנו תוומל ורונ םהב

 םתוא וליבוה .םיקזחו רתוי םיריעצ רבכ ויה םהיניב .הינשה

 המכ םוקיזחה םש ,הני'זוגרג הזוחאל ךומס ,הפוטנָאוושב רעיל

 וחצר ףוסבל .וללעתה םירחאבו וסנא םישנה תא .ןוזמ אלל םימי

 ,םירכיאה דחא .םיחישו םיצעל תחתמ םירוזפ םהיתורבק .םתוא

 יבשותמ דחא ,לגס ןבוארש רפיס ,חצרה היה ותיב תוביבסבש

 ינמיס תובקעב וירחא ופדר םיחצורה .עוצפ אוהשכ חרב ,ןו'זיו

 ,ריעצה ונב תא וילא ואיבה םה .םיחישב אבחתמ והואצמו םדה

 .והוחצרו ומצע וב ועגפ ךכ-רחאו באה יניעל והוחצר ,קחצי

 7-ב השאר רעיב םש וחצרנו ןאיטואל ולבוה םידוהיה תיראש

 .(א"שת באב ד"י) 1941 טסוגואב

 ."תיצקא"המ טלמנש דיחיה ידוהיה היה ןייטשנייפ םהרבא

 הרטשמל ותוא הריגסה תחא השאש דע הרייעב רתתסה אוה

 .הרונ אוהו

 ודרש ,תוצעומה- תירבל וטלמנש הלאמ ץוח ,ןו'זיו ידוהי לכמ

 הנחטה-תלעב התוא הליצה .גרבמולב הקבר הריעצה :םיינש

 אצוממ איהש תודועת הל ויהו תרזועכ הדבע הריעצה .הנייזב

 ולצא דבעש ,ידוהי ליצה קעלאק רפכהמ שינאסאמ רטיאה ; ירטט

 -קא"ה יליעפמ דחא היה רכיאה לש ונבש ,ןייצל ןיינעמ .לעופכ

 .םידוהיה חצרב םיפתתשמהמו "םיטסיביט

 ,סללבק רבעשל הצעומה-שאר :ויה "םיטסיביטקא"ה ישאר

 םתשולש .סיספאלש סיסאטס הרומה ,סוי'ציווקניצראמ הרומה

 ואבו םייטייבוסה טפשמה-יתב ידי-לע המחלמה ירחא וטפשנ

 .םשנוע לע

 תורוקמ

 .םייתמר ,יקסנלפוק בקעי ; רדניבנייא רזעילא תויודע

 (ןאיטוא : האר)

 רווייו

 ( יז 41 )

 תנשב .לופמאירמ זוחמב אטיל לש הברעמ-םורדב הרייע

 קר הרייעב ויח האושה תנשב .םידוהי 137 הב ודקפתה 3

 .תוידוהי תוחפשמ המכ
 ,םש ןיטקרסקה ינבמב וזכור ,ןארפל ורבעוה הרייעה ידוהי

 לולאב 'ג) 1941 טסוגואב 26-ב ןֶארפ ידוהי םע דחי וחצרנו

 .(א"שת
 (ןארפ : האר)

 הטונייו

 ( 7 זא טדי 5)

 םישימחכ הב ויח האושה ינפל .גירוואט זוחמב הנטק הרייע

 .תוננגב דחוימב ,תואלקחב וקסע ןהמ קלח .תוידוהי תוחפשמ

 ףטש ינמרגה אבצהו ינמרגה לובגהמ מ"ק 5 תנכוש הטונייו

 לרוג .1941 ינויב 22"ב ,המחלמל ןושארה םויב רבכ התוא

 םאתהב טיזליטב ופאטשיגה ישנא ידיל רסמנ הרייעה ידוהי
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 םיטרפ ןהבו 22.6.1941-ב ונתינש ,רָאקַָאלאטש לש ויתוארוהל

 .לובגהמ מ"ק 25 תעוצרב םידוהיה לוסיח יבגל

 הטונייווב ופאטשיגה יחילש ויה רבכ ינויב 23-ה לש ורקובב

 .םידוהיה תייעב תא "רידסהל" ולחה םוקמב םיאטיל םע דחיו

 תודובעל םתוא ואיצוהו הרייעבש םידוהיה לכ תא וצביק םה

 יוניפ ,תובוחר יוקינ ,םיכרד ןוקיתב וקסעוה םידוהיה .תונוש

 םישנאהמ קלח .המודכו תויאבצ תולגע תפיטש ,םיסוס ירגפ

 לכ ווטצנ ןכ .ימוקמה רמוכה לצא רקיעב ,תואלקחב וקסעוה

 םידוהיה לכ .הליגרה םתדובעב ךישמהל םידוהיה םיאלקחה

 םיבייח ,ליג תלבגה אללו ןימ לדבה אלל ,הלעמו 15 ליגמ

 הדובעה-תומוקמל וחלשנ םשמ .הרטשמה רצחב םוי לכ בצייתהל

 .ותיבל רזוח היה הדובע ול האצמנ אלש ימ .םינושה
 ,תוכרדמב שומישה רוסיא : םידוהי לע תולבגהה יווצ ומסרופ

 רחאל תיבה-חתפמ האיצי רוסיא ,ריעה תולובגמ האיצי רוסיא

 .דועו וידרל הנזאהו ןותע תאירק רוסיא ,המחה תעיקש

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ויה תוארוהה עוציב לע םיחקפמה

 וליג םה .םתוירזכאב םינמרגה לע הברהב ולע הלאו םוקמב

 ויה רצק ןמז ינפל ךאש ,םידוהיה יפלכ חצר תמחו השובכ האנש

 .םהינכש
 ורצענ תונוש תוביס לשב .םירצעמה םג אובל ורחיא אל

 שי יכ ורמאש םושמ ,רצענ יקסלובכוס בייל :םידוהי השימח

 ; םיטסינומוקה דהוא היה ונבש םושמ -- ןאפשנירג ; וידר ול

 -תבו סוקרמ םירמ ;רלטיה תא לליקש םושמ -- סוקרמ קיציא

 ואצוה םלוכ .לומוסמוקל וכייתשהש םושמ -- ץיבולרב עבש

 יקסלובכוס .ורונו רבק םמצעל רופחל וצלוא םה ,ריעל ץוחמ לא

 ורבקנ םירתונה תעבראו ,הרייעל יאשחב רוזחלו טלמיהל חילצה

 .ורכש רבקב
 ,המחלמה ץורפ רחאל תועובש 4-כ ,1941 ילויב 18 ,'ו םויב

 טיזליטמ ועיגהש .ס.ס ישנא ברע תונפל הרייעב עתפל וארנ

 המכ .םכרדב הרקנש ידוהי לכב וללעתהו וכיה םה .גורקדייהו

 בקעי-ףסוי 'ר ברה תא ואצמ םש ,שרדמה-תיבל וסנכנ םהמ

 ורבש םה .ללותשהל ולחה םהיוולמו םינמרגה .שמשה תאו רוש

 םירהו ברה עזעדזנ .שדוק-ירפס וערקו תושמש וצפינ ,םילספס

 .ץע תכיתח םהילע קרז ,םיקיספמ םניאש ותוארב .ולוק םהילע

 .חקל ודמלל וליחתהו ברה לש "ותפצוח"מ םינמרגה ועתפוה

 תא ובחסו םינקזה תא שמשלו ול וזזג ,תוירזכאב והוכיה םה

 ישנאמ דחא ."עושעש" ךורעל וטילחה ןאכ .הצוחה םהינש

 םהידישכ שמשהו ברה תא ודימעה וירחא ,סוס לע בשי .ס .סזה

 תובוחרב הדעצ "הכולהת''הו ולילחב ןגנל חתפ ינמרגה .תותופכ

 יאטיל ןומהו שמשבו ברב םיכמ םיאטילו םינמרגשכ הרייעה

 .הטונייו ידוהיל הז היה םימיא-ליל .ףכ אחומו ביבסמ דמוע

 תולעהל םהילע רסאנ ןכש ,ךשוחב םהיתבב םירגוסמ ובשי םה

 וכיהו םיתבב וטשפ ,הלילה לכ וללותשה .ס ס-ה ישנא .רוא

 .לאמש לעו ןימי לע
 הרייעה ידוהי לכ ובצייתה ,(19.7) רקובב תבשב ,תרחמל

 ינבמ םירבגה תא קר ורחב התע םג .הרטשמה רצחב ליגרכ

 ולבוה אל םעפה םלוא .התיבה הרזח וחלשנ ראשהו ,הלעמו 5

 ורבע ןמז ותואב .םויה ירהצ דע םוקמב וקזחוה אלא ,הדובעל

 םידוהיה יתבב םיימוקמה םיאטילה םירזועה תיוולב .ס .ס-ה ישנא

 רצח לא ואבוה םלוכ .םירסחה םירבגה ירחא תוצרמנ ושפיחו

 שרדמה-תיב רצח לא םירבג 130-כ ורבעוה ןאכמ .הרטשמה

 םינמרג ודמע הסינכב .המינפ שרדמה-תיבל סנכיהל ווטצנ םשמו
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 .דחא לכ לש ושאר לע ופילצה םהב ,םילוגרפ םהידיבו םיאטילו

 לא םהינפשכ דומעל םידוהיה לע וויצ שרדמה-תיב ךותב

 ומוקממ קתינ עתפל הנהו .ומוקממ זוזי אל שיאש וחיגשהו ריקה
 המבה לא ץפק ,הרייעב הנחטה דיקפ היהש ,ןיזור שריה 'ר

 דחא ילוא םייחב וראשי ,םידוהיה לכ תא ודימשי םה" :ארקו

 חוכיו דימ ץרפ ..."!ונמד ומקני הלאו -- החפשממ וא הרייעמ
 הצוחה ץרפתהלו םינמרגה לע לפנתהל וארק םיבר :רעוס

 .םידליה לעו םישנה לע לבחש ,ונעטו ודגנתה םירחא .חורבלו

 ...םהב ומקנתי יאדו םינמרגה
 הרהמ דע םלוא .ןוהמית יכומ בר-ןמז ודמע .ס .סדה ישנא

 .וחצרו ןיזור שריה 'ר לא וחודקא ןוויכ םהמ דחאו וששואתה
 םתמחב .םיאטיל "םיטסיביטקא" לש תרובגת םג הטע ןיע-ףרהכ

 שרדמה-תיבמ דימ איצוהל םידוהיה לע םינמרגה וויצ תרעובה
 -נאטש ,תונחלוש ,םילספס ,הרות-ירפס ,םירפס : לכה תא הצוחה

 רטמ תחת .,ואיצוהלו שדוקה ןורא תא קרפל ,ץעה-תמב ,סרד

 ונמזב) שרדמה-תיב רצחב רופח היהש ,רובל לכה ךלשוה תוכמ
 וקצי םינמרגה .(הרות-דומלתל ןינב תמקהב םש םיקסוע ולחה

 'ר ברה להבוה זא .ביבסמ ודמעוה םידוהיהו ,קלד לכה לע

 גפסש תוכמהמ השק עוצפו הלוח ותיבב בכשש .רוש בקעי-ףסוי

 הוויצו םירורפג ול טישוה .ס .ס-ה ןיצק .םינמרגהמ לומתא םויב

 םינמרגהו ,ברה בריס .םישודקה םירפסה תא שאב תולעהל וילע

 ,הרודמה תא קילדהל שמשה לע ינמרגה ןיצקה דקפ זא .והוכיה

 ןבכ טייח ,סוקרמ לבייפ 'ר הרושהמ ץפק .הכוהו בריס אוה םגו

 ץפקו יודיו יקוספ המכ ברה ארק ,הבהלה התלע ךא .קילדהו ,0

 םהירחא .סוקרמ לבייפ 'רו שמשה וצפק וירחא .הרודמה ךות לא
 םהל ורשפיא אל םינמרגה לבא ,ץופקל םיפסונ םידוהי וצר

 תושלשב ודמעוה םישנאה .הרודמהמ להקה תא חוכב וקיחרהו

 בוחרמ .הרייעה תובוחר ךרד ,םילוגרפו תולקמ ןוברידב ,ודעצוהו

 םיימעפו םעפ ורבעוהו ,גירוואט בוחרל ורזחוהו ונפוה לליש

 תוללי ועקב םיתבהמ .םהב ובשי םידוהיהש תובוחרה לכב

 ומייא םיחצורה יכ ,םירוגס ויה םיתבה תונולח .םידליהו םישנה

 .הצוחה ץיצהל זעיש ימ לכב תוריל

 -זכאב וצרוה םשמו ,טוטשיינ בוחר לא ףוסבל ונפוה םירבגה

 ורצענ מ"ק 8-כ ורבעש רחאל .טוטשיינ הרייעל ןוויכב תויר

 וטוה םה .טוטשיינ ינפל מ"ק 3-כ י'ציבדואיש רפכה דיל ודמעו

 .תועבג יתש ןיבש הערמ-הדש לא ואבוהו תישארה ךרדה ןמ

 םישולשכ תורושהמ ואיצוה םה .םתוא ןיימל .ס .ס-ה ולחה ןאכ

 םילוח םהיניבו שיא האמכ .דוחל םתוא ודימעהו םיאירבו םיריעצ

 ,תורושהמ ואיצוהש ,םישולשה תא .םוקמב וראשוה םישלחו

 דיל טניגוסב רשא ןיטקרסקל םוליבוהו יארפ בצקב בוש וצירה

 -שיינמ םידוהי םירבג הטונייו ישנא ואצמ ןיטקרסקב .טוטשיינ
 ,םירבגה לכ םוי ותואב ורצענ םתרייעב םגש ורפיס הלא .טוט

 םיברו ,היצקלס םהב העצוב ןיטקרסקה לא ולבוהש רחאלו

 .הטונייוול ןוויכב ועסוהו ודרפוה

 ועסוהו ןיטקרסקהמ םידוהיה לכ ואצוה הלילב תרחואמ העשב

 םיראשנה לש םלרוג לע םהל עדונ רקובב תרחמל .גורקדייהל

 םש וחצרנ ,טוטשיינ ישנאו הטונייו ישנא ,םלוכ .י'ציבדואישב

 .םויב וב
 הדובע-תונחמ לא וסנכוה ,גורקדייהל ואבוהש הטונייו ישנא

 תורייעהמ ולבוהש ,םידוהי םירבג תואמ דוע לא ופרטצהו
 הקסעוה גורקדייהב םידוהי לש תחא הצובק .תוכומסה תויאטילה

 היה םהלש הדובעה-ילהנממ דחא .המדא תריפחבו רשג תיינבב

 אטיל תודהי

 תא הטונייו ישנא ולצינ התע .הטונייווב ידוהי לצא לעופ םדוק

 .הרייעב םתיב ינב םע םהלש רשקמה היה אוהו ותא םתורכיה

 ,ולש החונמה םויל ותדובעמ אצוי היהשכ ,םיירהצה רחא תבשב

 ויה םירבגהש ,םיבתכמה תא ותא חקולו הטונייוול ךלוה היה

 ,רקובב 'ב םויב הדובעל ורזחב .םתיב ינבל ריבעהל ול םינתונ

 לע םישנאה ועדי םיבתכמהמ .הבושת"יבתכמ ותא איבמ היה

 .הרייעב םתיב-ינב לש םלבס

 ךשמב .םייתנשמ הלעמל םידוהיה וקזחוה גורקדייה תונחמב

 .םהמ םיבר וחצרו תויצקא המכ םינמרגה ועציב המ-ןמז

 .ץיוושואל גורקדייהמ םידוהיה לכ ורבעוה 1943 ילוי ףוטב

 ,היצקא העצוב (ג''שת באב 'א) הז םויא הנחמל ועיגה וב םויב

 הלעמל םעפה ויה תונברקה ןיב .םינשבכל ואצוה שיא האמכו

 ; ןמפרוד עשוה ; טאלב ףסוי :םהיניבו ,הטונייו ישנאמ הרשעמ
 חבשו לקצח ,גילז םיחאה ; קינרומ קיציא ,ץיבולינבי דוד-השמ

 .ץיבייש רתלא ; סוקרמ המלש ; סוקרמ

 ורבעוהו ץיוושואמ אטיל ידוהי ואצוה 1943 רבוטקואב

 וקסעוהש ,שיא יפלא לש לודג הנחמל וסנכוה ןאכ .השראוול

 ירטינאסה בצמה תמחמ .ברחה וטיגה לש תוסירהה יוניפב
 ,הב ופסינ םינומהו ,סופיט תפגמ ףרוחה ימיב םש הצרפ עורגה

 ןמלק ,ץיבובייל ףסוי ,ןודרוג בקעי -- הטונייו ישנאמ םהיניב

 ,סוקנ קחצידריאמו ףסוי-ןורהא םיחאה ,סוקרמ דוד ,קינרומ

 .םירחאו יקסלובכוס בייל

 לש ואוב םעו ,ואכדל 1944 ץיקב םידוהיה ורבעוה השראוומ

 ידירש םג תונחמהמ ואצי 1945 ביבאב תירבה-תוצרא אבצ

 קחצי ,ץיבולינבי ןמלז :םהו ,השולש התע היה םרפסמ .הטונייו

 .סוקנ לדנמו סוקרמ

 -- תוומל םבורו גורקדייהל םקלח -- םירבגה תאצוה ירחא

 וזכורו םהיתבמ ואצוה םה .םישנהו םידליה הטונייווב וראשנ

 םימייק ויהש ,הדובעה ירדס .שרדמה-תיבל ביבסמ רפסמ םיתבב

 ,םישנ ןתוא .םישנה רובע התע ועבקנ ,םירבגה יבגל םדוק

 תורחאהו ,תואלקחב ךישמהל וחרכוה ,םינג ויה ןהיתוחפשמלש

 1941 ילויב 28-ב .הרייעב תונוש יוקינ-תודובעל תולבומ ויה

 זוחמ לש הרטשמה דקפמל ח"וד הטונייו תרטשמ דקפמ חלש

 .םידוהיה בצמ תא תיטסקרס תויניצב ריכזמ אוה וב ,גירוואט

 :בתכ ראשה ןיב
 ,םידוהיה םירבגה .הפי םיחתפתמ םידוהיל רדסהה יכרד"

 ואצוה ,תינפוג הדובע דובעל םילוכיה ,הלעמו 15 ינבמ

 םילוכי םניאש הלא .תואלקחב דובעל הינמרגל םלוכ

 הינמרגל םה םג ואצוה םילוחהו תיסיפ הדובע דובעל

 15 ליג דע םידליה ןכו םישנה .םילוח-יתבל וסנכוהו

 הז םוקמו ,תסנכה-תיב בוחרב -- דחא םוקמב ונכוש

 וליפאו ,םישרמ תוידוהיה םישנל ."םידוהיה עבור" ארקנ

 דבכל ,ןהלש םיקשמב תואלקחב דובעל ,ןתוא םידדועמ

 ןילטלטמהו דיינ-אלה שוכרה .דועו הרייעה תובוחר תא

 דציכ תדחוימ הארוה לבקתתש דע םיקזחומ םידוהיה לש

 .םהב גוהנל

 םירתתסמ םה תוגיאדמ תועידי יפלו וחרב םידחא םידוהי"

 םיצמאמה לכ םישענ .הטונייו תביבסב רשא תורעיב

 -חתיש ןכתייו םייתימא םיטסינומוק םהש רחאמ ,םספתל

 ."םינייוזמ םלוכ רשאו וראשנש םייסורה םילייחל ורב

 תוגוטלשה ועידוה דחא םוי .רבמטפס ףוסל דע ךשמנ הז בצמ

 לש םתדובע-םוקמל וריבעי םידליהו םישנה תא םג יכ ,םוקמב



 הדשה ירע

 הברה ןתא תחקל ןהל וצעי ,םישנה לע םירעהל ידכ .םירבגה

 .ול וקקדזי יכ ,ןשוכרמ רשפאה לככ

 וחקלנ םלוכ .ךרדל תאצל ידכ וזכור םידליו םישנ 125זכ

 ,גורקדייהב ויהש ,הטונייו ידירש תודע יפל .םוי ותואב וחצרנו
 ,הדובעה-להנמ ךרד םידליהו םישנה חצר לע העידיה תא ולביק

 הטונייוומ ךרדב מ"ק 4-כ ,יניאריג רעיל ורבעוה םלוכ יכ רפיסש

 .וחצרנ םשו ללישל
 ,י'ציבדואיש רפכל ,םירבגה חצר םוקמל ורבעוהש םג ןכתי

 .רמה םפוס תא ואצמ םש יכו
 םיחאה-תורבק תמישרב אצמנ י'ציבדואישב םיחאה-רבק

 ראותמ אוה ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש

 :ןלהלדכ

 ןמזה ; טוטשיינמ מ"ק 3-כ ,י'ציבדואיש תורוב -- םוקמה

 .ףלאכ -- םיחצרנה רפסמ ; ןתינ אל --

 תורוקמ

 .םייתעבג ,ץיבולינבי ןמלז ; ןג-תמר ,סוקנ לדנמ תויודע

 .'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט"

 ווליו
 (ישחז זטסא4 )

 תנשב .הנבוק זוחמה ריעל ברעממ ,ןמיינה לע תאצמנ ןוליו

 .תוידוהי תוחפשמ 40-כ הב ויח האושה
 דימ .המחלמל ינשה םויב רבכ הרייעה תא ושבכ םינמרגה

 דגנ םהיתולועפל .םיאטיל "םיטסיביטקא" םוקמב ונגראתה

 הגלפמל תוכייתשהב םידושח ויהש ,הלאכ םג ופרטצה םידוהיה

 שארב .הז "ןווע" לע ךכב רפכל וויק רשאו תיטסינומוקה

 סוינרב ויה םייוניעהו חצרה תנוכמ יליעפמו "םיטסיביטקא"ה

 סאדאלו ,סוישוטראב סיסאטס ,סיטיַאנאטנא סיגרוי ,סאקסנילי'ז

 .םירחאו סוקמוט
 ידי-לע ואצוהש םירוסיאהו םיווצה לכ ודרי םידוהיה שאר לע

 וללשנש דבלב וז אל .םיאטילהו םינמרגה הנבוק זוחמ ידקפמ

 תושעל יאשר דחא לכו ,רקפהל ויה םה אלא ,תויוכזה לכ םהמ

 .ונוצרכ םהב

 -קמבש ,ינמרגה אבצה לש ןוטלש תודסומ לכ ויה אל הרייעב

 וכלהתה םינייוזמ םיאטיל .םידוהיל והשלכ ןגמ ושמיש םיבר םיר

 ובחסנ םידוהיה .םחור לע הלועה לככ םידוהיב ושעו תובוחרב

 הרונ -- "טסיביטקא" יניעב ןח אצמ אלש ימו ,תונוש תודובעל
 תובישח תרסח התיה המצע הדובעה .םייוניע-דעושעשל היהש וא

 ללעתהל היהי לקו השק ודבעי םידוהיהש היה רקיעה .ןינעו

 -תורוק תאישנבו םוקמל םוקממ םינבא תרבעהב םוקיסעה .םהב

 .תולודג ץע
 לע תויודע ומסרופ 'א קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב

 קלח .ןוליווב םינמרגה םע הלועפה-יפתשמ ,םיאטילה ישעמ

 .םידוהיב ושענש העווזה ישעמל םג םיסחייתמ םירבדהמ

 -ומב התאר םימיה דחאבש ,הרפיס הטוקצימ הנוירמ הדעה

 "טסביטקא" תיוולב סוקמאטו סיטיאנאטנא וסנכנ ךיא היניע
 יפב שבתשנ םשהש הארנכ) הקנורא ידוהיה לש ותיבל ישילש

 והוליבוהו וראווצ ביבס לבח וכרכ ,תיבהמ והואיצוה ,(הדעה

 ועיגהשכו ,רהנה ךותל סנכיהל ותוא וחירכה .ןמיינה רהנל

 ירחא .הלילח רזוחו הרזח לבחב והוכשמ וראווצל דע םימה
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 ורגסו ותיבל ידוהיה תא וחלש ,קחשמה לע םימעפ המכ ורזחש

 .תותלדהו תונולחה תא וילע

 *אטנא סיגרוי וליבוה ךיא הארש רפיס סיפו'זוא סאנארפ דעה

 .הרייעה ךרד םידוהי 15--20 תב הצובק םיוולמ םע סיטיאנ

 העשה תיצחמ .םהידגבב םימל סנכיהל םוצליאו רהנל םואיבה

 םיימוי רובעכ .הרייעה ךרד םוריזחה ךכ-רחאו "הליבט"ה הכרא

 .קחשמה לע ורזח

 -תיבב םידוהיה םירבגה לכ תא וצביק 1941 ילוי שדוחב

 ךכ-רחא .םימו םחל אלל םימי המכ םוקיזחה םש ,שרדמה

 םוכילוהו םירדעמ םהידיב ונתנ ,רוטב םתוא ודימעה ,םואיצוה

 תא .הדובעל םתוא םיכילומש םשורה רצונ .הטסוג תזוחא רבעל

 םינכומ ויה רבכ םש ,הזוחאה די-לע השרוחל וסינכה םלוכ

 םירדעמה תא ךילשהל םהילע וויצ .םירוי תייפונכו תורוב

 .וחצר םלוכ תא .טשפתהלו

 םוקמל .ןוליו תליהק תיראש לע םג ץקה אב רבמטפס תליחתב

 לולאב ב"'י) 4.9.1941-ב ואבוה סוטסיג לחנה דיל חצרל דעוימה
 .םש וחצרנו ,םירבג ינשו םידליה ,םישנה (א"שת

 קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב העיפומה ,םירבקה תמישרב
 : תואבה םילמב ןוליווב םיחאה-רבק רדגומ ,'ב

 ןוויכב ןוליוומ מ"ק 2 ,סוטסיג לחנה די-לע השרוח -- םוקמה

 רפסמ ;4.9.1941 -- ןמזה ;ןמיינה לש ינמיה ףוחב ,גרוברויל
 .םידליו םישנ ,םירבג 169 -- םיחצרנה

 םירבג ינש הלא ויהש רסומו תונברקה תא טרפמ רגי ח"וד

 .םידוהי םידלי 86-ו תוידוהי םישנ 81 ,םידוהי

 תורוקמ

 .טאלבנירג הלייב תודע

 .307--300 'מע ,'א קלח "אטילב ינומה חבט"

 קשיבוקליו
 ( זז א 15815 )

 איה .אטילב תולודגה זוחמה-ירעמ תחא איה קשיבוקליו

 .ינמרגה לובגהמ מ"ק 20 קחרמב ,אטיל ברעמב תנכוש

 .שפנ 3000-כ קשיבוקליווב םידוהיה רפסמ היה האושה ינפל

 ןושארה םויב רבכ םינמרגה ידי-לע השבכנ קשיבוקליו

 היבשותו ריעה הצצפוה תומדקומה הלילה תועשב .המחלמל

 ידידלע ומלבנ יכ ,תכל וקיחרה אל םה .הלהבב הנממ וחרב

 לכ .החירבה יכרד לכ תא םסח רשא ,םדקתמה ינמרגה אבצה

 ריעה-יתב בור ולע םייתניב .ריעל רוזחל וצלאנ םיחרובה

 תולועפמ האצותכ וצרפ תופירשהש ןכתי .שאב םיידוהיה

 הטשפ תרחא וא ךכ .ןודזב התצה ןאכ התיהש ןכתיו ,המחלמה

 ומרג רשא םהו ריעה תא ותיצה םהש ,םידוהיה לע הלילעה

 .הפירשל

 ופפוטצה םהו םיפורש םהיתב בור תא ואצמ םירזוחה םידוהיה
 .םימלש ורתונש םיטעמב

 ,ינמרגה לובגהמ מ"קה 25 תעוצרב התיה ריעהש רחאמ

 םהל ,טיזליטב ופאטשיגה ישאר לש םלופיטל םידוהיה ורסמנ

 .םיטסינומוקמו םידוהימ העוצרה תא תוקנל ראקַאלאטש הרוה
 תומיאתמה תוארוהה תא איצוה םג טיזליטב ופאטשיגה שאר
 .ןנוקדייא תינמרגה לובגה ריעב תינמרגה לובגה-תרטשמל
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 םיאטיל דימ וליחתה ,םינמרגה תוארוהל ןיתמהל ילבמ

 השעמה .םידוהיל לכנתהל "םינבלה םיטרסה" ידנוע דחוימבו

 "ךרד-ירומ" .םידוהיה יתב תא דודשל היה ושעש ןושארה

 םיעיצמו םידוהי יתב לא םינוש םינמרג םיליבומ ויה םיסונמ

 .דיל אבה לכמ תחקל םהל

 םידוהיה םירבגה לכ ווטצנ ,ינויב 24-ה 'ג םויב ,םיימוי רובעכ

 תודובעל תוצובק-תוצובק וחלשנ םה .קושה רככב ףסאיהל

 םיללחה ףוסיא ,תוסירהה ןמ תובוחרה יוגיפ ןללכב ,ריעב תונוש

 אבצה תודיחיבו דרשמב תונוש רזע-תודובעו םתרובקו םיסורה

 תוזוחאב תויאלקח תודובעל םידבוע תוצובק וחלשנ ןכ .ינמרגה

 -והיה ווטצנ עובשכ רובעכ .תומאלומה (םיזוחבוס) תויתכלממה

 שמתשהל םהילע רסאנו םהידגב לע בוהצ יאלט דונעל םיד

 םיטסינומוק םיליעפ ירחא םישופיח וכרענ םוי לכ .תוכרדמב

 תוליעפל רשק םוש םהל היה אלש ,םידוהי ורצענ וז הלתמאבו
 .תיטסינומוק

 הליל .טיזליטמ ופאטשיגה תוארוה תועיגמ ולחה ילוי תליחתב

 -ירטוש .םילוחה קר ורתונ .םירבגה לכ םהיתבמ ואצוה דחא

 ןוירנימסה ןיינבל ,ריעל ץוחמ לא םתוא וליבוה םיאטילה רזעה

 לע ורדתסה םה .םעורז תחנ תא םיאטילה וארה ןאכ .םירמכל

 רטמ .עצמאב רובעל םידוהיה לע וויצו תורוש יתשב תוגרדמה

 ,םיבורה תותקב וכוה םה .םידוהיהמ דחא לכ לע דרי תוכמ

 -ושארה תונברקה תשולש ולפנ ןאכ .עגופ רבד לכבו תועוצרב

 רצחב ורבקנ םה .קלאבוסמ םיטילפ ינשו רכיט לסוי :םינ
 .רגימסה

 איבהל השרוה םישנל .םימי עובש רנימסב וקזחוה םידוהיה

 .םיניטקרסקל םלוכ תא וריבעה עובש רובעכ .ןוזמ םוי לכ םהל

 .םהיתבב וראשוה ןכל םדוק רשא ,םילוחה םג ורבעוה םשל

 ,וטיגכ זרכוה םוקמהו לית-רדג החתמנ םיניטקרסקל ביבסמ

 ."םידוהיה תצעומ" -- םישנא 4 לש דעו דמע ושארבש
 ,ךכ .ףרה אלל וכשמנ תושיגנהו תויוללעתהה ,היפכה תודובע

 רגפב ולקתנ ךרדב .הדובעל םידוהי תצובק םעפ הלבוה ,לשמל

 דומעל םידוהיה לע וויצ ,ורצע םיאטילה םיוולמה .לותח לש

 הרקמו .ורבקלו רבק ול תורכל ,ודיפסהלו ,ותוכבל ,רגפל ביבסמ

 .היטבמא תוקנל ךירצ היה ,יקשירובט ריאמ ,םידוהיה דחא :רחא

 ליחתה אוה .הבוט הניא ותדובעש היה המדנ יאטילה הוולמל
 .ויניע תא רקינו ודי תא רבש ,יקשירובטל ץיברהל

 -לע הלהונ .איה .הדמשהה הליחתה ,1941 ילויב 27 ,'א םויב

 לובגה רמשמ םע דחי ,המהַאב ,טיזליטב ופאטשיגה שאר ידי

 "הרוסמ'ה םתרזעבו ,תינמרגה לובגה-תנחתב היהש ינמרגה
 -רסקה תא םיאטילה ופיקה הז םויב .םיאטילה רזעה-ירטוש לש

 ידכו הלהב ררועל אלש ידכ .תורמשמה תא וקזיחו םיניטק

 ורמאו םידוהיה תא םירמושה ועיגרה החירב לש תונויסנ עונמל

 ודימעיש שקיב יאטילה רמשמה דקפמ .ער לכ םהל הנואי אלש

 םהל ונתינ ,םירבג תצובק הרחבנ .הדובעל שיא 50 ותושרל

 תב הינש הצובק האצי המ-ןמז רובעכ .הדובעל ואצי םהו םיתא

 ,היה רבסהה ,שיא 100 תב תישילש הצובק הירחאלו ,שיא 0

 דקפמ לש ותועיבצ .המדאב קלד-ילכימ ןסחאל ףוחד ךרוצ שיש

 ונמזב קסעש ,דחא ידוהי וילא ארקש ,ךכ ידיל דע העיגה רמשמה

 תובוט הנייהת תורופחה תולעתה םא וב ץעונו ,קלד יניינעב

 -קרסקה לש םינומיאה שרגמב ורפחנ תולעתה .השורדה הרטמל

 ברע תעל ורזח ,הריפחה תודובעל ואציש ,םישנאה לכ .םיניט
 .םהיתבל

 א טיל תודהי

 100 לש המישר ןיכהל "םידוהיה תצעומ" התווטצנ ברע ותואב

 וכירעה םהילוקישב .תינמרגה הדקפמב ודבעי רשא ,םירבג

 לכו ןוחטב רתי וב םידבועל ןתי הז הדובעדםוקמש םידוהיה

 .םיבר ויה םיצפוקה ןכש ,המישרה הנכוה הלילה

 לכ וקעזוה ,(א"שת באב 'ד) ילויב 28-ה לש ורקובב ,תרחמל

 100 ואצוה השגוהש המישרה יפל .םילוחה תוברל ,םידוהיה

 ודבעש ,םישנא 13-ל .םשל ולבוהו הדקפמב ודבעיש םידוהיה

 תחת רשא) טרבוש ינמרגהמ םירושיא ויה ,קלדה יגסחמב םדוק

 הדובעל םתחקל ןיא יכו ,הדובעל ול םישורד םהש (ודבע ודי

 יסחיב ןפוד אצוי רבד הרק ןאכו .דצב ודמעוה הלא .תרחא

 הנהו שיא 30 ליגרכ קיסעמ היה הז טרבוש :םידוהיו םינמרג

 לדגוי וישנא רפסמש ךכ לע דמע אוה .רשע-השולש קר אצמ

 ,תורקל לולע המ םהל רמא םידוהיה לש םבילש רחאמ ,307ל דע

 רפסמל בל םש אל טרבוש .שיא 40 טרבוש תצובק ךותל וקחדנ

 ינסחמל םתוא איבה אוה .ןיטקרסקהמ וישנא לכ תא איצוהו

 .אצי ומצעבו הדובעב ליחתהל אלו תוכחל םהל רמא ,קלדה

 דחאב ,רחא הדובע-םוקמל םתוא ריבעה הלק העש רובעכ
 םידוהי םישנאה ואר ריקב םיקדס ךרד .ןיטקרסקה יניינבמ

 תא ואר .תוכמו תוקעצב םיוולמ ,ורפחנש תולעתה לא םילבומ
 .תוקעצ ועמשג ףאו םהידגב םיטשופ םידוהיה

 ,רפיסו םתדובע םוקמל אבש דלי ןיטולחל ריהבה בצמה תא

 םיפסונ םישנא הנומשו אוה יכ רפיס אוה .תווממ טלמנ התע הזש

 םיבורה סימעהל ורמגש רחאל .ןסחמהמ םיבור סימעהל ווטצנ

 םיינש .לובכ הדשב םימ-הווקמ הייחשב רובעל םהילע וויצ

 -שיא אב ךכ םשל יכו םידוהיב םירויש רפיס םג אוה .ועבט
 -ליטמ אבש ,המהַאבל הארנכ התיה הנווכה) הנבוקמ ופאטשיג
 רוזחל םהילע הוויצו הצורמב אב טרבושו רפסמ ודוע .(טיז
 .קלדה יגסחמל דימ

 לש םירבגה תיברמ וחצרנ הב ,הנושארה "היצקא"ה וז התיה
 .םזינומוקב ודשחנש הלא לכ םג םכותב ,ריעה

 םיטסיגומוק 65 םהיניב ,םירבג 800-ל בורק וחצרנ םוי ותואב
 םיניטקרסקב ויהש הלא לכש ,ונימאה אל ריעב .םידוהי-אל
 ,םישגה .רחא םוקמל הדובעל ורבעוה יכ תועומש וצפוה .וחצרנ
 דקפמל ונפ ,ןהיריקיל ןוזמ-תוליבח םע םויה תרחמל ואבש
 ןהידימ לביק םגו ןתוא עיגרה אוה .םירבגה לרוגל ולאשו יגמרגה
 אוה .םאצמיה םוקמ תא ררבל חיטבהו םירחא ךרע"ירבדו ףסכ
 ...םתוא ררחשל חיטבה וליפא

 רצחל םידוהיה תא ואיבה םיירחצה תעשב :טרבוש לע דועו
 -תיב דיל ןייטשטור לש ורצח וז התיה .ןוזמ לבקל הכומס
 תוכמבו םופיקה םינמרגה .הדקפמה המקמתנ םש ,יממעה רפסה
 דובעל ורחבנש םירבגה 100 רבכ ויה הב ,רצחה ךותל םופחד
 -שיאמ שקיב טרבוש .שיא האמכ דוע םש וטלמנ ןכ .הדקפמב

 הדובעל ול םישורדה ,םיפסונ שיא 30 ול ןתיש ופאטשיגה

 םידבוע השקיב הדקפמה םג .התנענ ותשקב .תבכרה-תנחתב
 תפסונה הצובקה תא ליבוה טרבוש .האלמתנ םתשקב םגו םיפסונ

 השולש ינפל קרש ,תונורק קוריפב םקיסעה םשו תבכרה-תנחתל

 ךכל .חורבל םהל ריתיש טרבושמ ושקיב םידוהיה .וטמעוה םימי

 רחאל ,הריעה םריזחהו ברעב 8 דע םקיסעה אוה .םיכסה אל
 ואצמו םיללמואה ורזח .רוזחל םילוכי םהש רריבו םדוק עסנש

 טרבוש ,יכבב וצרפ םה .וחצרנ םלוכ .םידוהימ קיר םוקמה תא
 .דוע ורקי אל הלאכ םירבדש וחיטבהב ,םמחנל הסינ

 ריעה תא בוזעל םידליהו םישנה לע ורזג 1941 טסוגואב 1-ב



 הדשה ירע

 25 ןב םיצפח-רורצ תחקל השרוה דחא לכ .םיניטקרסקל רובעלו

 אלו טעמכ םיניטקרסקה לע הרימש .ףסכב לבור 250 ןכו ג"ק

 -אל םירכמל חרב קלחו םישנה ידי-לע הלצונ וז הדבוע .התיה

 וקסעוה תורתונה .תורעיל וחרבש וא ,רתתסהל ידכ םידוהי

 רוצייב ןכו הביבסב םירכיאה יקשמב ,ריעב תונוש תודובעב

 תא בוזעל תושר ולביק הדקפמב ודבעש םירבגה םג .תושרבמ

 .הדקפמל ךומסב רוגל רובעלו םיניטקרסקה
 ,םירבגה תורבק תא הרהמ דע וליג םיניטקרסקב ורגש םישנה

 .והשלכ ןמיס אלל ,עקרקה ינפ םע דחא הבוגב םתויה תורמל

 ורסא םיאטילה םירמושחו "תועמדה יא"ל וכפה םיחאה-תורבק

 לדוגב רחאה ,תורוב ינש הלא ויה .רתאל ברקתהל םישנה לע

 .קיר דחא רוב דוע היה םדיל .'מ 3 לע 14 ינשהו 'מ 5 לע 0

 ,1941 רבמטפסב 24 ,עובשב 'ד םוי ,"והילדג םוצ" םויב

 הז ינפל םידחא םימי .םידליהו םישנה לש "היצקא"ה הכרענ

 םשמ ורבעוה םידוהיהו ,הדקפמה ידבוע ורג הב ,הנוכשה הפקוה

 יתורישמ יאטיל תרזעב וחרב םידוהי םייתאמכ .םיניטקרסקל

 חורבל תורשפא לכ לצנל וסינ םירחא .דחוש לביקש ,ןוחטבה

 םדצמ הרזעל תונוכנו שונא-תושגר ייוליג םג ויה .רתתסהלו

 איה םג הלצינ יקסבורוטקפ הביר הדעה .םידיחי םיאטיל לש

 : הרופיס ןלהלו

 אובחמ "היצקא"ה םויב אוצמל וחילצה םייתש דועו איה

 תיישעב ןתיא דחי הדבע רשא ,תיאטיל הריעצ לצא

 ,תיאטילה הרטשמה ןתוא האצמ םויה תרחמל .תושרבמ

 ויה אל םירטושלש רחאמ .הנשלהמ האצותכ הארנכ

 .ןשפנל ןהל וחינה ,הנספתיתש םישנב תושעל המ תוארוה

 סנכהל ןהל ןתנ אל שיא םלוא ,רפכל רפכמ וכלה ןה

 הריעה ורזח ףוסבל .םהילע היה הרטשמה דחפ יכ ,ותיבל

 וספתנש ,שיא םיעבראכ ,םירחא םידוהי תצובקל ופרוצו

 תובוחרב םינטק םירדח ינשב ונכוש םה .םייתניב

 םושיר רחאל ,הדובעל םתוא םיחקול ויה םוי לכ .םידרפנ

 .דחוימ
 הגיצה ,הל תרכומ אל ,תיאטיל השא הסנכנ םימיה דחאב

 .הליצהל הצור איהש ,הרמאו הנָאיזוי םשב הינפל המצע

 ברעב .הילא אובתש השקיבו התבותכ תא הל הנתנ איה

 ץוחב הל הכחמ הינש תיאטיל השאש הרמאו השאה הרזח

 התוחאמ דרפיהל התצר אל הדעה .התא רבדל הצורו

 הנָאיזוי .הרומתב תתל בהז וא ףסכ הל ןיאש ,הרמאו

 ליצהל הצור איה .בהזו ףסכב ךרוצ הל ןיאש ,הבישה

 לצא רוגל ,התוחא םע דחי ,הדעה הרבע ףוסבל .םישנא

 השאה .ריעהמ מ"ק 9 קחרמב ,קושיבולאפ רפכב הנָאיזוי

 .םאכ ןהילא הסחיתהו םישדוח המכ ךשמב ןהב הקיזחה

 תיאטיל השא לצא אובחמ םוקמ התינדוד האצמ םייתניב

 .התוא הריכה אלש
 אוהו יאטיל רטוש ררוגתה אובחמה םוקמל תונכשב

 ןישלה אוה .םידוהי םירתתסמ הנָאיזוי לש התיבבש דשח

 -ליווב רהוסה-תיבל ורבעוהו ורצענ ןה .האב הרטשמהו

 ןלאבריו ,קושיווליפמ םישנ 60-כ ואצמ םש ,קשיבוק

 ירחא ודרשש הלא לכש ,ןהל עדונ םג םש .טראביקו

 .15.10.41-ב וחצרנ םישנהו םידליה לש "היצקא''ה

 הנפ אוה .סינייר היה רהוסה-תיבב םירהוסה דחא

 תונפל ןהל עיצה .ןליצהל הצור אוהש רמאו תורוצעל

 בהזו ףסכ רוסמל תוצור ןה יכ רפסלו הרטשמל בתכב
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 תינוכמ האב עובש ותואב .רומאכ ושע ןה .יובח אצמנה

 הדעה .תוומל םידליהו םישנה תא האיצוהו רהוסה-תיבל

 ואריש ידכ הארנכ ,וראשוה תודחא תוריעצ דועו התוחאו

 רטושה .(רחא רבסה ןהל היה אל) בהזה אובחמ תא

 ןכמ רחאל .םילוחה-תיבל סנכוהו םייתניב עצפנ סינייר

 .םידוהיהמ שוכר רבצש ,המשאב רסאנ

 .םישדוח השימחכ רהוסה-תיבב וקזחוה התוחאו הדעה

 .ןוזמ-יכרצמ ןהל האיבמ הנָאיזוי התיה ןמזה לכ ךשמב

 יכ החיכוהש רחאל ,ררחתשהל החילצה תורוצעה תחא

 .ךכ הנישעת ןה םגש ,ןהל העיצה הנָאיזוי .הידוהי הניא

 ודיעה סאקסואדרוק רמוכהו ,הריזנה התוחאו המצע איה

 םייתשה וררחוש 26.5.427ב .תוידוהי ןניא ןהש ורשיאו

 -ולאפ רפכב הנָאיזוי לצא ררוגתהל ורזחו רהוסה-תיבמ

 ךכ .הרטשמב שדוחל תחא םשריהל ןהילע היה .קושיב

 .רורחשל דע ויח ןה

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה- תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב קשיבוקליווב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 םוקמב ,ריעה לש ינופצה קלחב ,קשיבוקליו ריעה -- םוקמה

 ךרדהמ תיחרזמ רטמ 200-כ ,ןיטקרסקה לש חווטימה היהש

 רפסמ ; 1941 רבמטפס--ינוי -- ןמזה ; ןאינסקלא--קשיבוקליו

 .שפנ 3056 -- םיחצרנה

 םירבג 36 וחצרנ 15.1141-בש קר רסמנ רגי לש ח"ודב

 .שפנ 115 דחיב ,םידוהי םידלי 31-ו תוידוהי םישנ 48 ,םידוהי

 ותושרל הארנכ ודמעש תודחוימה תוגולפה ידי-לע עצוב הז חצר

 לע .התדובע תא המייס טיזליטב ופאטשיגהש ירחא רגי לש

 תולולכ ןה ןיאו ,דרפנב םיעידומ ויה טיזליטב ופאטשיגה תולועפ

 .רגי ח"ודב

 ,םריעל רוזחל קשיבוקליו ינב ולחה רשאכ המחלמה ירחא

 תורפו רדוגמ היה אל םוקמה .םיבוזע םיחאה-תורבק תא ואצמ

 תורובה תא םיחתופ ויה םירבק-ידדושש םג הרק .וב וער

 .םיתמה לצא בהז-יניש םישפחמו

 ,ןייטשטור ריאמ דחוימבו ,קשיבוקליו ינב ועיקשה למע הברה

 םיקהל םיימוקמה תונוטלשה תא ענכשל םהידיב הלע רשא דע

 .הבצמ םג המקוה םוקמב .ולוליח תא עונמלו םוקמל ביבסמ רדג

 תורוקמ

 די"  ,יקסבורוטקפ הביר ; 1043/944 "םשו די" ,יול ףסוי : לש םתודע

 .מ .א די-בתכ : 694/580 "םשו די" ,םייהנפוא הנח ! 1250/1208 "םשו

 ,122/50 "םשו די" ,יקסבופיליפ

 וימוקליו
 (טאא[תת0ס8)

 תולודגה זוחמה-ירעמ תחא ,לארשיב םאו ריע התיה רימוקליו

 .שפנ 8000 תידוהיה התליהק התנמ 1935 תנשב .אטילב

 ינומה השודג ריעה התיה (25.6.41) רימוקליו השבכנש םויב

 ועקתנו תיברעמה אטילב םהירוגמ-תומוקממ וחרבש םידוהי

 יתב לע דימ וטשפ םיבר םיאטיל .החרזמ םתסונמ ךרדב ןאכ

 שישי ,ןאקלש ףסוי חקורה תא .וחצרו וללעתה ,וזזב ,םידוהיה

 המותר הלגע ירחא ץורל ,תוכמ בגא ,םינוירב וצליא ,80 ןבכ

 וכרדב םילוחה-תיבמ אציש ,ןהכ ןורהא ר"דה .ללותשמ סוסל

 .בוחרה עצמאב חצרנו הרונ ,ותיבל
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 םילייח 2 םיעות םירודכמ ריעב הארנכ ולפנ שוביכה םויב

 לע הלילעב אובל םיררוצה ידיב הליע שמיש הז הרקמ .םינמרג

 בגא ,ריעה בלבש דובכה-רכיכב ורבק םילייחה תא .םידוהיה
 "םיברע" רותב .םילייחב וריש םהיםה יכ םידוהיה דגנ התסה

 -תיבל וסנכנ םינמרגה .םהידבכנו םידוהיה ישארמ םיבר ורסאנ

 .תויחאו םיאפור םשמ ואיצוהו ,("םילוח רוקיב") ידוהיה םילוחה

 רצחל ולבוה םלוכ .רוביצ-ינקסעו ןיד-יכרוע ,םינבר ורצע םה
 -רובל םוכילוה ךכ-רחא .תומויא ונועו וכוה םשו רהוסה-תיב

 םשו םיבלסובארפה לש ירצונה תורבקה-תיבל ךומסה ףיזפיזה

 הרטשמה שארל דבכנ קלח היה חצרה ישעמב .תוירזכאב םוחצר
 גהנל ,סיקייוואד סיצאו סדנהמל ,סוי'ציוואיקשפ סי'צמ תיאשחה
 ריעה יבשותמ ,הדויבאללו ,הטוהר שידיי רבידש ,סינאלוב'ז

 ,םידוהי וידידומב סוי'ציוואיקשפ רקד ,םירפסמש יפכ .םינלופה
 ףוגמ םייח םירבא ההק םודרקב ומצעב ץציק סיקייוואדו
 ,רובה ךותל םישנאה תא קרז סינאלוב'ז .םידוהיה םיאמדקאה

 .ידוהי םדב וידי לובטל הנהנ היה הדויבאלו
 םידוהי 200-כ ורצענ שוביכה רחאל ןושארה עובשה תצורמב

 .ריעב םגוטלש תנשב םיטסינומוקה םע הלועפ ופתיש יכ הנעטב
 'ט ו םויבו ,ליעל ורכזנש םיחצורה ידי-לע ונוע םישנאה

 3-כ ,הנילשפ רפכ דילש היינוביפ רעי לא ולבוה ,(4.7) זומתב

 .ורבקנו וחצרנ םשו ,רימוקליוומ מ"ק

 תופיהמ ,תוידוהי תוריעצ 12 םיאטיל ורצע ילוי עצמאב

 .ןתוא וחצר ךכ"רחאו ,ןוסנאו ןהב וללעתה ,ריעה תונבבש

 לכ לעש ,הדוקפ םינמרגה ואיצוה 1941 טסוגוא תישארב
 ."וטיג"ב רוגל רובעלו םהיתב תא תועש 12 ךות בוזעל םידוהיה
 רקודינו קינלוב תואטמיס תא תונוטלשה ועבק "וטיג"ל םוקמכ

 ויה וב חטש ,("רעסאוו ןרעטנוא") הטנָאוושח רהגל רבעמש

 אלל היה "וטיג'ה .תירצונה היסולכואה לש ינועה תונוכש

 .םינייוזמ םיאטיל לש דבכ רמשמב ףקוה קרו ,רדג

 רסואה ,וצ סישונאי הרטשמה דקפמ איצוה ילויל 23-ב דוע
 םסנכיהב םג ורצענ םידוהי .םיכרצמ לש הינק לכ םידוהיה לע

 הרושק תובוחרב םידוהי לש העונת לכ .םירורפג תונקל תונחל

 ןכו םידוהי םירבג וחקלנ םוי םוי .חצרבו רסאמ תנכסב התיה

 זוקינבו תולעת תריפחב םתוא ודיבעה .הדובעל תוריעצ םישנ
 םיניינועמ ויה אל םינמרגה .הל הצוחמו ריעב םינוש תומוקמב
 ידכ םהל ויה תונוש "תואצמא' ,םידוהיה לש דבלב םתדובעב
 וקסעוה םידוהי המכ .סלקלו געלל םתושעלו םישנאה תא ליפשהל

 םידבכג רקיעב וחקלנ וז הרטמל ."רודיבו םיעושעש" םשל םג
 יוקינב ,ריעה תובוחרב םיבשע שוכינב וקסעוהש ,םישישקו

 חנב םהיניע תא םינמרגה ומש דוחיב .המודכו תוארחמ-יתב

 תחא השאב ןכו ,המוק"הבגו דאמ ןמש היהש ,טייחה קארסי'צ
 דאמ הנמש התיה איה םגש ,הדעסמו ןולמ-תיב תלעב ,ץכ םשב

 ,ילדב ץכ 'בגה תאו אטאטמב "םידייצמ" ויה חנ תא .ההובגו

 םינמרג .ריעב םיישארה תובוחרה יוקינב םתוא םידיבעמו
 גוזה" הארמל םיקחוצו םביבס דימת םילהקתמ ויה םיאטילו
 ..."ימוקה

 םידוהיה וקסעוה םהבש תומוקמה לא תופוכת ואב םינמרגה

 םתוא םיעיסמו םירבג רפסמ םיאיצומ ויהו םיאירבהו םיריעצה

 הדובעל םיחקלנ םה יכ ,םירמוא ויה םינמרגה .טניוורישל ןוויכב
 הדובעה-תומוקממ חקלנ טסוגואב 8-ב .הנליו תביבסב תיאלקח

 ךכ-רחא .ןוויכ ותואב ועיסה ןתוא םגו תוריעצ לש לודג רפסמ
 ורבקנו וחצרנ םשו ,היינוביפ רעיל ורבעוה םילבומה לכש עדונ

 אטיל תודהי

 ולבוה טסוגוא שדוח ךשמב .םינבלל ר"חיבל תוכומסה תוריפחב

 ,קינלוב : תוכומסה תורייעהמ תוריעצו םירבג וחצרנו הז םוקמל
 ,ליושָאש ,ץיבורדג ,קושיוואלסוגוב ,טניווריש ,קינסומ ,הטנאווא

 .הבונאימ םגו ,קיסס ,קושידיו ,ילקרוק

 ג'י ,'ו םויב עצובש ,הביבסבש תורייעה ידוהיב לודגה חבטב

 ידוהימ םיבר םג ופסנ ,היינוביפ רעיב ,(5.9.41) א"שת לולא

 .רימוקליו
 םהילע םגו ,םידליו םישנ ,םילוחו םישישק קר וראשנ "וטיג"'ב

 םע וטיגה ףקוה (ב"שת ירשת 'ה) רבמטפסב 26-ב .ץקה אב

 .םיאטילו םינמרג לש תירזכאו תנייוזמ הרימשב רחשה תולע

 תחקל ושרוה םה .םהיתב תא בוזעל םישנאה ווטצנ רקוב םע

 םתוא םיכילומ יכ םהל ורמא .ןוזמ לש הנטק הליבח קר םתא

 ורוגי םשו ,רימוקליו ידוהי לכ םיאצמנ וב ,הדובע-הנחמל

 םיקוסעה ,םהירוהו םהילעב ,םהינב םע דחי תוחפשמ"תוחפשמ
 -יבעהו תורושב םודימעה ךרעל 9 העשב ,רבכמ הדובעב םוקמב

 םהב וריו ,םימוריע טשפתהל םהילע וויצ םש .היינוביפל םור
 .םיעלקמב

 ,החמומ יאלמשח היהש ,יקסנארק והילא ומשו דחא ידוהי

 .םליבשב דובעל ךישמיש ידכ םינמרגה ידי-לע וטיגהמ אצוה
 ודמיל ,יקסנארק ,אוה רשא דחא ירצונ לש ותיבב ןכוש אוה

 יקסנארק .תופתושב םיגש ותא דבעו תואלמשחה עוצקמ תא
 ."וטיג"ה ידוהי םע דחי ופסנ ותיב ינבש רחאל םג םייחב ראשוה
 .ותוא םג וחצר ןמז רובעכ םלוא

 םירכא לצא הביבסב ואבחתהו וחרב רימוקליו ידוהימ המכ

 אל םהמ שיאו ,םוקמל םוקממ ופדרג ,תובר ולבס םה .תורעיבו

 לא םילבומ בורל ויה םספתיהב .םיררוצה ידימ לצניהל הכז

 םידוהיה לגורחא ןיב .וחצרג םשו היינוביפב םיחאה-תורבק

 יאטילה גרוריכה .קיפ םהרבא שישיהו ברג דוד ר"'ד ויה ופסנש

 ורזוע היהש ,ברג ריד לע יולגב הליחתב ןגה סירבמוד ר"ד

 לצא אובחמ-םוקמל סירבמוד ול גאד ןכמ רחאל .ולש הקינילקב

 אבחתה קיפ שישיה .הנשלה בקע ברג ר"ד ספתנ ףוסבל .רכיא

 .ונישלה וילע םגו ,הנוטלאבש ולש חמק-תנחטב בר ןמז

 -תורבק תא היינוביפב םישפחמ םידירשה ולחה אטילל םבושב

 .םוקמה תא עובקל היה לק אל .םריע ינבו םהיבורק לש טיחאה

 לרחא .םיידיה-בחר חטשה לכב וטשפתהו ולע םיהובג םיבשע

 םיעורז ,םילודג םירבק 3 קר אוצמל םדיב הלע םיבר םיטוטיח
 ,םישופיחב ורזעש ,הביבסה ירכיא יפמ .םדא-ינב תומצע ביבסמ
 ילגרל ךשמנש ,בחרו ךורא ץורע היה הז םוקמב יכ םהל עדונ
 םידוהיה תא וב רובקל םינמרגה ידיב לצונ הז ץורע .העבגה
 תצק םיחצורה '"וררג' המדא קיפסמ התיה אלש רחאמ .םיחצרנה
 אלו ,קדו שולק היה יוסיכה .תויווגה תא וסיכו העבגה תועלצמ
 םיבמ זאמ .ותוא םיפרוג ולחה םימשגהו םיטעומ םימי ורבע
 .םירבקב םירבונ רעיהו הדשה תויחו םיבשעב תוערל םייח-ילעב

 םיחאה תורבקב םיתעל רקבל גהנמ םהל ושע רימוקליו ידירש

 ןאכל םהל םיצבקתמ הז םויב .באב העשתב דוחיבו ,היינוביפב

 תא טקלל םישנאה םיצמאתמ ויה םאוב ידמ .אטיל יווצק לכמ
 .הרובקל ןריזחהלו תורוזפה תומצעה

 הבצמ םיקתש ,רימוקליווב הרייעה תצעומ לא ונפ םידוהיה
 -חלמבש הקמנב ,הלילשב םהל הבישה היריעה .תונברקה רכזל
 זאו -- ,םיחרזאה ברקמ םילפונה דאמ םיחיכש תוינרדומה תומ
 םיליעפ המכ םהידיב המזויה תא זא וחקל .ףוס רבדל ןיא אולה
 .הבצמה המקוה ,ךרעב ,1950 תנשבו ,ףסכ ףסאנ .םידירשה ןיבמ



 התדשה ירצע

 ,הלוגע ןרוג יצחכ םהש ,םירבקה 3 לש םזכרמב איה תדמוע
 .יצחו רטמ לש בחורבו רטמ 2.5 לש הבוגב ןוטבמ הקוצי איהו

 תא תאשונה הלודג המישר רימוקליווב ואצמ םיטיבוס םידיקפ
 ,יטרפה םשה) םידוהי 12,000-כ םימושר הבו ,20.8.1941 ךיראתה

 םושיר לש םוכיס ןיעמ הז היה הארנכ .(ליגהו החפשמה םש

 המישרב הב ואצמ םיבר םידירש םנמאו .הביבסבו ריעב םידוהיה
 םש ויהש ,םהיריכמו םתחפשמ ינב לש םהיתומש תא קוידב וז

 לש םפסכבו םתמזיב -- הנליווב חתפנ רשאכ .ןמז ותואב

 ודרשש םיצפח וחנוה ובו ידוהי ןואיזומ -- םידדוב םידוהי

 המישרה תא םג רימוקליו ישנא ןאכל ואיבה ,תוברחה תוליהקהמ

 םג רגסנ םידוהיה םירפוסה לש םירסאמה םע םלוא .ל"נה

 .םיגצומה ראש םע דחיב וגממ המלענ המישרהו ,ןואיזומה

 י'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ םיחאה תורבק םינמוסמ ,'ב קלח
 תיחרזמ-תימורד מ"ק 4-כ ,היינוביפ תשרוח -- םוקמה .1

 רפסמ .1941 רבמטפסב 5-ו 19.8 ,1.8.41 -- ןמזה ;רימוקליוומ
 .םידליו םישנ ,םירבג 6354 -- תונברקה

 רימוקליוומ מ"ק 5 ,רהוסה תיב לש רזעה קשמ -- םוקמה 2
 -- תונברקה רפסמ ; 10.7.41 -- ןמזה ;הבלעשז הרייעל ןוויכב

 .םישנו םירבג 3

 תורוקמ

 קחצי ; רוכרכ ,סוקשפ יכדרמ ; ןג-תמר ,ןמלוש-רלדנס הדיא תויודע

 .ביבא-לת ,ןלפק-קי'צשרומ היסוד ; תירבה-תוצרא ,קי'צנמנ

 יקליו
 ( נז אז]זג)

 ויח האושה תנשב .ןמיינה רהנ לע ,הנבוק זוחמב הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 2507כ הב

 םתעפוה ינפל דוע .1941 ינויב 26-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 -האצוהה דיקפ לש ותושארב םיאטיל "םיטסיביטקא" ונגראתה

 יטילשל ויה "םיטסיביטקא"ה .סוי'זדוג-סוי'ציוואדוג לעופל

 דחוימבו יטייבוסה ןוטלשה ידהוא ברקב םירצעמב ולחהו הרייעה
 ."םידוהיה יניינע רודיס"ב

 לדוי-םייחו ןמסורג קחצי ,יקסבלדוי םייח וחצרג םינושאר

 ,םהב ורי ,ןמיינה תפשל םתוא וכילוה "םיטסיביטקא" .רייוז

 21 ורצענ םהירחא .לבזב םהיתופוג וסיכו הלעתל םוכילשה

 .יטייבוסה ןוטלשה ןונגנמ םע םירשקב ומשאוה םה .םידוהי

 המשאה הקיפסה םידוהיה יבגל .ןמז ותואב ועגנ אל םיאטילב

 .תוומל םלרוג ץרחנ 1941 ילויב 15-ב .טפשמ םהב ךורעל ידכ

 תמתוחב תוומה ןיד-קספ תא רשיא סיקלג ימוקמה רמוכה

 ווטצנ םש .סיקשינימגאי רפכל ולבוה םוי ותואבו היסנכה

 םימוריעו םהל היהש המ לכ תא םהמ וחקל םיחצורה .טשפתהל

 .םוקמב ורבקנו םיימוקמה "םיטסיביטקא"ה ידי-לע ורונ הצחמל

 השולשו קושיקיי'צמ םידוהי השולש םג ויה םיחצרנה ןיב

 םשב ינמרג ריע-ןיצק עיגה ןמז תפוקת רובעכ .קינדרסמ

 ןושארה ודעצ .הרייעב ןוטלשה תא וידיל לביק רשא ,ץרווש

 יטלקמ לכ ומרחוה ןכ ומכ .דבכ סמ םידוהיה לע ליטהל היה

 -טילהו ינמרגה ריעה-ןיצק .למשחה-ירישכמו תומלצמה ,וידרה

 "תונמזה' םידוהיה לע םיריטממ ויה םינמרגה תא ותרישש םיא
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 .םהיתולאשמ לכ תא םיאלממ ויה ,דחפ יזוחא ,םידוהיה .תונוש

 םהיתבו ,םידוהיב תועיגפהו תויוללעתהה וקספ אל עגרל ףא

 .םידדשנ ויה
 קלח .וטיגב ףפוטצהלו םהיתב תא בוזעל ווטצנ דחא םוי

 ותיבל וקחד םידליהו םישגה תאו ,שרדמה-תיבב וזכור םירבגהמ

 .דנלדירפ ןועמש לש וימסאלו
 םיאטיל לש רתויב תינדפק הרימש התיה זוכירה תומוקמ לכב

 תומוקמה ויה רקובב םכשה דע םיירהצה-רחא 5 העשמ .םינייוזמ

 22--18 םיליגב תוריעצו םיריעצ .אב ןיאו אצוי ןיא ,םירוגס
 םינמרגה ינבל תא םיסבכמ ויה םה .הרייעב הדובעל וחקלנ
 תא םיחצחצמו םידרשמה תופצר תא םידבכמ ,"םיטסיביטקא"הו

 .םיחצורה ילענ
 ויה םש ,תימוקמה הרסנמב דובעל חלשנ םירבגהמ קלח

 .תוירזכאב םתוא םיכמו םהב םיללעתמ

 גואדל םהילע היה .םתדובע לע םידוהיה ולביק אל ןוזמו ףסכ

 ןיפילחב והשמ גישהל התיה הדיחיה תורשפאה .םמויקל םמצעב

 וחקלו רבדה תא ולצינ םיאטילה .הביבסבש םידוהי-אלהמ

 תושעל ולידגה םיאטילה םיחצורה .םהל היהש המ לכ םידוהיהמ
 םידמוע יכו םהיתוחפשמל תפקשנ הנכס יכ ,םירבגל וזמר רשאכ

 ךירצ הז ךא ,הריזגה עור תא לטבל ,ןבומכ ,רשפא .םדימשהל

 ...ףסכב תולעל

 תיראש תא ופסא םה .םירבגה ברקב השענה תא ראתל השק

 םירמושל םורסמו םהידיב ורתונש ,ךרעה-יצפחו בהזה ,ףסכה
 .הרזע וחיטבהו לכה ולביק השוחנ חצמב רשא ,םיאטילה

 ואיבה ,(א"שת לולאב 'ה) 1941 טסוגואב 28 ,עובשב 'ב םויב

 מ"ק ינש קחרמב ,רעי לא הביבסהו יקליוומ םידוהיה לכ תא

 .םש ורבקנ םהו םינכומ תורוב ויה םוקמב .םוחצרו ,הרייעהמ

 יכדרמ .םינוילעה םהידגב תא דירוהל םהילע היה םתומ ינפל

 .תוירזכאב חצרנ אוהו דגנתהל הסינ יקסנופ

 ןוליו ,קינדרס ,קושיקיי'צ ידוהי םג וחצרנ יקליו ידוהי םע דחי
 .הביבסבש םירחא בושי-תומוקמו

 סיטוטסק טנדוטסה ,סוי'זדוג-סוי'ציוואדוג ויה םיחצורה ישאר

 .הדיליידו הגולאש ,סאקצילגנא

 םירבג 76 יקליווב 1941 טסוגואב 287-ב וחצרנ רגי ח"וד יפל

 402 דחיב ,םידוהי םידלי 134-ו תוידוהי םישנ 192 ,םידוהי

 .םידוהי

 יאטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : ןלהלדכ יקליווב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 דיל יקליוומ תיברעמ מ"ק ינש ,הלקראקאפ רעי -- םוקמה

 רבעב ,יקליו--הנבוק שיבכהמ דחא רטמוליק ,יאיקא'צואי רפכה

 -- םיחצרנה רפסמ ; 28.8.1941 -- ןמזה ; ןמיינה לש ינמיה

 .םידליו םישנ ,םירבג 2

 ,המחלמה ירחא ,הביבסהו יקליו ידירש ומיקה םיחאה-רבק לע

 .תיאטילבו תיסורב תבותכ הילעו הבצמ

 תורוקמ
 .אבס רפכ ,השמט דוד :הדנק .(ןרק) יקסבונרק השמ תויודע
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 רובדיקוסיו
 ( \ טאי 15 )

 תפקומ ,ההובג העבג לע תנכוש איה .יקורט זוחמב הרייע

 ויח האושה ינפל ."ההובגה הזוחאה" המש אב ןאכמו ,םימגא

 .םידוהי 250"כ הב

 םיאטילה וחמש מ"הירב לע תינמרגה הפקתהה הליחתהשכ

 ,23.6 ,ינש םויב .םיטייבוסה ןמ רטפיחל םה םידמועש לע

 טנדוטסה עימשה הבו ,םוקמב םיאטילה לש סנכ הרייעב ךרענ

 םידוהיה תא םישאה אוה .םידוהיה דגנ התסה םואנ סוקמיש

 ולחהו םהל הפצמ המ ושיגרה םידוהיה .םזינומוקה יציפמ םהש

 ובריס הביבסבש םיאטילה םירכיאה לבא ,הרייעה ןמ םיחרוב

 .םהיתבל םסינכהל

 הסנכנ ,םינמרג םילייח לש הנטק הצובק םע ,תניירושמ תינוכמ

 החמשב םיאטילה ידי-לע ולבקתנ םה .1941 ינויב 24-ב הרייעל

 םודאה-אבצה לש קנט הרייעה תא ורבע ברע תונפל .םיחרפבו

 האבש םינמרגה לש אשמ-תינוכמ .אשמ-תוינוכמ יתשו גוסנה

 הקרזנו קנטה ידי-לע הפדהנ וכרד םוסחל התצרו קנטה לומ

 התיצחמכ הפרשנ ךכמ האצותכו ,שאב התלע תינוכמה .תיב לע

 םג םהיניבו ,םידוהי לש ויה ופרשנש םיתבה בור .הרייעה לש

 םידוהיה .וכותבש םירפסהו הרותה-ירפס לכ לע שרדמה-תיב

 וראשנש םידוהיה יתבב ופפוטצנ םתסונמ תומוקממ ורזחש

 אלא ,םיאטיל יתבב םג ונכושש ויה םינושארה םימיב .םידמוע

 םושמ ,ןוזמב רוסחמ שגרוה דימ .רצק ןמז רובעכ םשמ ואצוהש

 סינומירט ימוקמה רמוכה .םידוהיל רבד רוכמל ודחפ םירכיאהש

 םידוהיה ןיבמ םג ,"םיפרשנ"ה לכל קליחו בל-תובידנ הארה

 ,('154) ינמואלה ןוגראה ירבח .דחא לכל המדא-יחופת ג"ק 0

 ונגריא ,תימוקמה היצנגילטניאהו הרטשמה םע הלועפ ףותישב

 ,םיטסינומוק ונוכ רשא ,םידוהיה דגנ התסה ולהינ ןהבש תופיסא

 .םילצנמו םיליפט

 .םירצעמה ולחה תיטסינומוקה הגלפמה לש ןויכראה אצמנשמ

 .םידוהי םיריעצ השימח םהיתוטיממ ואצוה ,תבש ליל ,ילויב 4-ב

 םיפסונ םידושח השימח םע דחי ורבעוה ,תבשב ,םויה תרחמל

 .םיבר םייוניע ירחא השרוחב ורונ םשו יקשיזדורל םזינומוקב

 .סינאיסאנפו סיקסבוקו'ז טנדוטסה ,סוקמיש ידי-לע עצוב חצרה

 םה .הדובעל הנושארה םעפב םידוהיה ואצוה ילויב 8זב

 לע וקבדוה םוי ותואב .קושה רכיכו תובוחרה יוקינב וקסעוה

 לכ לע ,ילויב 9-ה ,םויה תרחממש ,תועדוה םידוהיה יתב לכ

 דב לש יאלט ומכש לעו והזח לע תאשל הלעמו 6 ליגמ ידוהי

 לוגיע עצמאבו -- ובחור מ"ס 10-ו וכרוא מ"ס 10 -- ןבל

 אלל הרייעה תא בוזעל םידוהיל רוסא ;7 תואה ובו בוהצ

 ואב ילויב 17-ב .םיברעב םהיתבמ תאצל םהל רוסאו ןוישר

 התעמ שמישש ,טננטיול םשארבו םינמרג םילייח 60 הרייעל

 .םידוהיה יתבב םישופיח וכרענ םויה תרחמל .ריעה-ןיצקכ

 םיריעצ ינש .םהידיל אבה לכמ ודדש ,קשנ שופיח לש הלתמאב

 הטילאל םשמו (ןילופ לובג לעש) קושינאל ואצוה םידוהי

 'ר ,הרייעה לש ברה ןמזוה ברע תונפל .ועדונ אל םהיתובקעו

 יארחא אהי יכ ברל עידוה הלה .ריעה-ןיצק לא ,ץיבונילא ןרהא

 רחמ חולשל וילע הוויצ ןכ ומכ .םוקמב םידוהיה ישעמ לע

 וב ,יממעה ס"היבב תופצרה תפיטשל םידוהי (תבשה םויב)

 לעש ,ברל עידוה םג ישיש םוי ותואב .םינמרגה םילייחה ונכש

 .הרטשמח-תנחת דיל 1 העשב תבשב רחמ סנכתהל םידוהיה לכ

 אטיל תודהי

 ינפב סוי'ציוואטאנגיא הרטשמה-דקפמ ארק העובקה העשב

 לייח גורהי ידוהיש הרקמב :ןמקלד תועדוהה תא םידוהיה

 שיא 20 וריי ןכו דימ הריי ,"טסיביטקא" וא יאטיל רטוש ,ינמרג

 ריעה-ןיצק תודוקפ לכל תייצל םיכירצ םידוהיה ; ויבורקמ

 שנוע .הריי -- תודגנתה הלגיש ימ לכ ; תיאטילה הרטשמהו

 רוחבל שרד ןכ ומכ .קשנ ולצא אצמייש ימ לכל יופצ המוד

 "ןקז" קר רחבייש ,טלחוה םיחוכיו ירחא ."'םינקז דעו"ב םוקמב

 ןקז"ש עידוה הרטשמה-דקפמ .ץיבומרבא אבא היה רחבנה .דחא

 -והיהשו ,םוקמבש םידוהיה לכ לע יארחא התעמ אהי "םידוהיה

 הנרסמית הרטשמה תוארוה .ויתודוקפ לכל תייצל םיבייח םיִד

 ידכ הביבסל תאצל ןוגכ ,רבד תושעל םידוהיל רוסא .ול קר

 לע ןכו ,"םידוהיה ןקז" לש ותעידי ילב ,ןוזמ-יכרצמ גישהל

 םוי ,תרחמל יכ עידוה ריעה-ןיצק ."ןקז"ה םע דחי לועפל ברה

 אובל ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םידוהיה לכ לע ,ילויב 20-ה ,'א

 םישנה .הייפכה-תדובע הליחתה זאמ .הדובעל קושה רכיכל

 תלילסב וקסעוה םירבגהו ,תובוחרב םיבשע שוכינב ודבעוה

 .תוברחה ילג יוקינבו םיכרד

 ינשה ודיצמ וררוגתהש ,םירכא העבש יכ ,עדונ עובש ותואב

 ,םהיתב תא תונפל הרטשמה ידי-לע ושרדנ ,הנקרו רהנה לש

 ריעה-ןיצק תחטבה תורמל ,וטיגב םידוהיה וזכורי םהבש םושמ

 ,וטיגב םידוהיה תא רוגסל הדוקפ לכ ןיאש ,תידוהי תחלשמל

 רוחבל ,ילויב 24 ,עובש ותוא לש ישימחה םויב םידוהיה ושרדנ

 םיתבה 7 ןב וטיג ותואל הרבעהה עוציבל שיא 12 ןב דעו דימ

 הריעצ השא .םילייח רבכ םיפקומ ויהש ,םירכיאה לש םינטנטקה

 התיהש ,הנבוקמ אדיורב ןורהא ברה לש ותוחא ,הדיא םשב תחא

 תחלשמה םע התנמנו ,תינמרג בטיה הרבידו תדליימ העוצקמ יפל

 הרטשמהו ריעה-ןיצק ינפב הרזגה דגנ ןועטל הזעה ,תרכזנה

 ושרד םהו םיאטילה תא הזיגרה "תינפצוח"ה התדמע .תיאטילה

 רסאו םתשקבל הנענ אוה .התוא שינעהל ריעה-ןיצקמ ,לכ יניעל

 היהש ,יאבצ ןיד-תיב .ינמרג ןיצק דגנ הפצחתהש לע התוא

 סוי'ציוואטאנגיא הרטשמה-דקפממ ,ריע-ןיצק ותואמ בכרומ

 הלבוה איה .התימל התוא ןד ,סיסאטס "םיטסיביטקא"ה שארמו

 הבריסו ,ןואגב תוומה תארקל הכלה איה .יממעה ס"היב ןג לא

 ,היבא .םינמרג םילייח 6 ידי-לע התרונשכ היניע תא תוסכל

 ווטצנ ,םידוהי ינש דועו ,םירבגה לש הדובעה-םוקמב היהש

 .םוקמב התוא רובקלו םיתא תחקל הרטשמה-דקפמ ידי-לע

 .לארשידרבקל האיבהל ללמואה באה השרוה םיבר םינונחת ירחא

 םיאטילה .הרייעה תא םינמרגה םילייחה ובזע ילויב 25-ב

 לקהל םידוהיל וחיטבה םה .ריעב םידיחיה םיטילשה בוש ושענ

 תא וליטה םה .וטיגה תינכת תא לטבלו הדובעה תא םהילעמ

 ורצענ טסוגואב 1-ב .םינמרגה לע עריאש המ לכ לע המשאה

 : םידוהי 13 םהיניב ,םזינומוקב ודשחנש םיבר םיאטילה ידי-לע
 רובעכ .הנליוול םשמו יקורטל וחלשנ םה .םישנ 5-ו םירבג 8

 םישנה 5 ןכו םירצונה םירוצעה לכ ורזח תועובש השולש

 םה ,ורפיסש יפכ .ומלענ םירבגה 8 לש םהיתובקע .תוידוהיה

 .ורונ םשו ,הנליוומ םידוהי םע דחי ,ראנופל ורבעוהו ונוע

 בוהצה יאלטה תא ףילחהל הדוקפ האצוה טסוגואב 16"ב

 םידוהיה וקסעוה םייתניב .דודדןגמ ותרוצש ,שדח יאלטב םדוקה

 םידגבו ףסכ וטחס םהירזועו םירטושה .הייפכ-תודובע ינימ לכב

 תא ולצינ םירכיאה .לכה אל דוע הזש םרמאב ,םימויא ךות

 ורכמש ,בלח קובקב וא םחל-תסורפ לכ רובעו ,תונמדזהה

 םידוהיהש ,ןייצל ןיינעמ ."ןילקתו ןיבט" ולביק ,רתסב םידוהיל



 הדשה ירע

 םתביבסב השענה לע וציפה םיאטילהש תועומשב ןומא ונתנ אל

 תוצעומ ישאר לכ וארקנ רבמטפס לש ינשה עובשב .הבורקה

 ,ףלוו לש ותושארב ,יקורטב הבישיל (םסיטיישריו) םירפכה

 תא לסחל תובייחתה לע זא ומתח םלוכ .הנליו ךלפ לשומ

 -וסיוומ סילגניב ףתתשה הבישי התואב .םהיתומוקמב םידוהיה

 .רובדיק
 .הרייעה תובוחרב תוירי ודהדה ,רבמטפסב 12-ה ,תבש לילב

 ששחה םבלב ררועתה .םידוהי לע דחפו המיא ליפה רבדה

 ןושאר םוי היהש ,ןושארה םויב .שחרתהל דמוע םויא והשמש

 תינעתה םוי יאצומב .שארמ רבדיהל ילבמ לכה ומצ ,תוחילסל

 -פשמ שמח ופפוטצה וב ,דחא לש ותיבל סינאמירט רמוכה אב

 הלבקתנש ,םירטושה יפמ עמש יכ החמשב םהל עידוהו ,תוח

 .הערל ועגי אל הנליו רוזיאב .קספנ םידוהיה חצרש העדוה

 הטשפתנשמ ,םויה תרחמל .ברל הרושבה תא רשיב ןכ-ומכ

 רמוכב ואר םידוהיהש ןויכ ,הלודג החמשה התיה ,העומשה

 .וירבדל ונימאהו םדידי תא

 תולילה דחאבש ,העומש הטשפ ,רבמטפסב 19 ,תבש לילב

 ןמ חורבל וחילצה םיבר םידוהי .ארונ והשמ שחרתי םיבורקה

 תארקל ןנוכתהל ידכ ,'א םוי לש ורקובב ורזח םלוא ,הרייעה

 ועמשנ רקובב 8 העשב (רבמטפסב 21) םוי ותואב .הנשה-שאר

 םה .םירכיא םתסו רזע-ירטוש ,םירטוש הפקוה הרייעה .תוירי

 -ירחא .יאטילה יממעה ס"היבב םתוא ואלכו בוחרב םידוהי וספת

 .םישנה תא ןכמ רחאלו םירבגה תא ואיצוהו םיתבב ורבע ןכ

 לבא ,חורבל וסינש ויה .דיב הנטק הליבח תחקל םהל ושריה

 שרוג רכמ רכיא תיבב אובחמ אוצמל הסינש ימ .וספתנ םבור

 וחילצה םידחא .הרטשמה ידיל רגסוה וא תיבה-לעב ידי-לע

 ,ןוזמ אלל ,תודחא תועש ובבותסהש רחאל ךא ,רעיה לא חורבל

 ויה .םנוצרמ ורזח ,םתחפשמ ינב םע דחי תויהל וצרש ךותמו

 םישנה םע דחי הלבוהשכ .םתחקל ואוביש םהיתבב וניתמהש

 ! ונודימשת אל םתא !אל" :לוקב ,רלימ הדלז ,ןהמ תחא הארק

 תא ומקני םה .הקירמאבו לארשי-ץראב םידוהי וראשיי דוע

 םישנ ןכו ,רמוכה .יממעה ס"היבב ואלכנ םלוכ ."!ונתמקנ

 .המדא-יחופתו בלח ,םחל םהל וחלש ,תודוסחו תונקז תויאטיל

 -טפסב 22) ב"שת הנשה שאר לש ןושארה םויב ,םויה תרחמל

 םיניטקרסקב ואלכנ םש .יקורטל תולגע 30-ב םלוכ ולבוה ,(רבמ

 .יא-יצח לע םינשי
 אלש ,םידירשה םג םשל ואבוה הנשה שאר לש ינשה םויב

 םהמ וחקל רשא ,םהלש "תובוטה ילעב" לצא טלקמ ואצמ

 רובדיקוסיוומ םידוהיה רפסמ .םשוכר תאו םנוה תא ןכל םדוק

 .התביבסו יקורטמ שיא 2,500-כ וזכור יקורטב .שיא 200"ל עיגה

 תוניגהמ המדא-יחופת םמצעל איצוהל ושרוה םינושארה םימיב

 ישילשה םויל דע (רבמטפסב 26) ישישה םויהמ םלוא .תובורקה

 ןוזמ לכ םהל ןתינ אל (רופיכ םוי ברע) ןכמ רחאל עובשה לש

 השימח בערב ותמ רובדיקוסיוו ינבמ .םמצעל גואדל ושרוה אלו

 .םישנא
 םירוכיש םיאטיל ידי-לע ואצוה ,רופיכ םוי ברע ,םוי ותואב

 ףוסבלו םישנה ןכ ירחא ,םירבגה ורונ הליחת .םינכומ תורובל

 לכש ,רלטיה תדוקפ םהינפב הארקוה ורונש ינפל .םידליה

 ורבד תא רמול השרוה םידוהיה דחא .לוסיחל ונודינ םידוהיה

 ותווקת תא עיבה וירבדב .רלימ רשא היה רבודה .ןורחאה
 ורייש שקיבו ,ךופשה יקנה םדה לע םקנ חקיש ימ דוע אצמיש

 םה .חצרה עוציבב ולחה םירוכישה םיאטילה .הנושארל וב
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 תוקונית ישאר וצפינ ,םידלי ועסיש ,םירבקל םיעוצפ וקרזו ורי

 .םישיטפ תוכמב

 העמשנ המדאל תחתמו ,םירבקה תא התסיכ הקד רפע תבכש

 םיאטילה ןיב .םייח םירובקה לש םתמהנ תוכורא תועש דוע

 יקורטל רובדיקוסיוומ םידוהיה תרבעהב רתויב םיליעפ ויהש

 בגועה לע ןגנמ היהש ,סאקסוארנ ויה יקורטב לוסיחה תלועפבו

 ןכו ,סילגניב הרייעה שאר ,סאטואטו'ז ראודה להנמ ,היסנכב

 .סוי'ציוואראדיווח דחא

 םיהובגה םידיקפה ורקיב הרייעה ןמ םידוהיה ואצוהש ירחא

 ןח אצמש המ לכ ודדשו םידוהיה יתבב תינוריעה הצעומה לש

 תושעל םיכומנה םידיקפל םג תושרה הנתינ ןכמ רחאל .םהיניעב

 ראשנש המ .םיזזובה ןיב תוכמו תובירמ ולפנ דושה תקולחב .ןכ

 תורעיב אבחתהל וחילצהש םידוהי 14 .תיבמופ הריכמב רכמנ

 .הביבסבש םיאטילה תונשלה בקעו ,וכרענש םישופיחב ושפתנ

 תורבקה-תיבב 1942 ראורבפב 4-בו 1941 רבמצדב 14"ב ורונ םה

 ,תורעיב וררוגתה םינש 3 ךשמבש ,םישנא 8 ולצינ .ןשיה ידוהיה

 .םירוחו תורוב ,תוציב ,תודש

 'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ יקורטב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 ; םגאה ףוח לע ,יקורטמ מ"ק 13 ,יאקינראו רעי -- םוקמה

 םישנ ,םירבג 1446 -- םיחצרנה רפסמ ; 30.9.1941 -- ןמזה

 .םידליו

 תורוקמ

 'סמ "םשו די" ןויכרא ,ךיראת ילב ,רטסוש םהרבא 'זניאה תויודע

 .1882--1869 'מע ,עטיל ץבוקב ,ןייטשריפס בקעי ;,; 9

 ןלאבריו
 (י/1פ 41 15)

 לע ,קשיבוקליו זוחמב תורייע יתש ןה טראביקו ןלאבריו

 מ"ק 5"-כ תקחורמ התיה ןלאבריו .הינמרג םע םדוקה לובגה
 זהב ויח האושה תנשב .שממ לובגה לע הנכשש ,טראביקמ

 .םידוהי 2,000-מ הלעמל

 רקובה תועשב רבכ םינמרגה וצח טראביקל לובגה תא
 לכ אללו ,1941 ינויב 22-ה לש 5--4 תועשה ןיב ,תומדקומה

 הדיחיה תודגנתהה .טראביקל וסנכנ םיטייבוסה דצמ תודגנתה
 רצבתהו טראביק ךותב הנחש .לובגה רמשמ דצמ התיה

 .ריעה-ןיצק ןינב לש ףתרמב

 אלל ןאכ םגו ,רקובב 5.30 העשב םינמרגה וסנכנ ןלאבריוול
 םילייחה ולבקתנ תמדקומה העשה תורמל .תודגנתה לכ
 .תוכרבבו םיחרפב םיינמרגה

 ,םיריסאה לכ אלכה-יתבמ וררחוש םינמרגה תסינכ םע
 רטשמה דגנ תוליעפ תמשאב םיאולכ ויהש הלא םהיניבו

 ידכ ,תוימוקמ תוצובק ןגראל דימ ולחה םה .יטסינומוקה

 םינמרגל רוזעל ןכו םידוהיבו יטייבוסה רטשמה ידהואב םוקנל

 -סיביטקא"ה שארב .םייחרזאה םייחה םוקישו רדסה תטלשהב
 אפורה דמע ,םינמרגה תושרל םמצע ודימעהש ,םיאטילה "םיט

 אפור םש שמישו 1933 תנשב טארביקל עיגהש ,סאקצירבוז
 לש םיינמיה םיינמואלה םידוגיאב ליעפ היה אוה .ראנירטו ןכו

 .ותוא ואלכ םיטייבוסהו םיאטילה

 אבצה תודסומ ידיב ןוטלשה היה שוביכל םינושארה םימיב
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 יוַאר .םידוהיה יפלכ םידחוימ םידעצב וטקנ אל הלאו ינמרגה
 םידוהיל םיינמרגה תונוטלשה ורזע םיבר םירקמבש ,ריעהל
 ,םיינמואל םיאטיל רשא ,םילטלטמו שוכר םמצעל ריזחהל
 .םמצעל ולטנ ,רהוסה-יתבמ וררחתשהש הלא דחוימב

 םיווצה דחא .יחרזאה לשממה ןגראתה םידחא םימי רובעכ
 רבע היריעה םעטמ זורכ .םידוהיה תויוכז תא ליבגה םינושארה
 :ויפלש וצה תא םהינפב אירקהו םישנא ליהקה ,תובוחרב

 היריעה ידרשמב הדובע לכמ םידוהיה םידיקפה תא ורטיפ .1

 .הלכלכו רוביצ תודסומבו

 רחא םוקמל רובעלו ריעה תא בוזעל םידוהיה לע ורסא 2

 .ןוישר אלל
 תא ןכו םתושרבש קשנה-ילכ תא רוסמל םידוהיה ווטצנ 3

 .וידרה-יטלקמ
 6-ל ברעב 6 ןיב םהיתב חתפמ תאצל םידוהיל רוסא 4

 .רקובב
 .םידוהי-אל םע םירשקב אובל םידוהיל רוסא 5
 בגה לע ודנעלו בוהצ יאלט םמצעל ןיכהל םידוהיה לע 6

 ןגמ"ל הנוש רחואמ רתוי .לוגע יאלט הז היה הנושארב) הזחהו
 .("דוד

 םיטסינומוקה ויה הרייעב םידוהיה ברקב םינושארה תונברקה
 ףצקה אצי דחוימב .םייטייבוסה תודסומב והשלכ דיקפת ואלימש

 םינמרגה לש היצאירטאפירב ליעפ קלח וחקלש ,הלא לע

 םימיב םייטייבוסה תונוטלשה ועציבש םירסאמב ופתתשהו
 ,טראביקל םתוא םיאיבמ ויה .המחלמה ץורפ ינפלש םינורחאה
 .וחצרנ םש

 לש םהיתוריש לע םיינמרגה תודסומה ורתיו אל ןמז ותואב

 ודבע טראביקמ תוידוהי תוריעצ המכש ,עודי ךכ .םידוהיה

 םתואב .תוינמגרותמ רותב (ינמרגה דצב לובגה-ריע) ןנוקדייאב
 ופאטשיגל םירבעומ ויה םה .הלכשה ילעב םידוהי םג ורצענ םימי
 .םררחשל םהיתוחפשמ ינב ידיב הלעש ,םירקמ ויה .ןנוקדייאב

 רבעוהו אירול והיעשי ןידה-ךרוע רצענ רשאכש ,לשמל ,עודי ךכ

 לע השקיבו ןנוקדייאב .ס .סדה שארל ותשא התנפ ,ופאטשיגל

 הדליהו ,תינידנולבהו הנטקה התב תא חמיע האיבה איה .הלעב
 .םימי ךרואל אל ךא ,רזחוה באה .היבא תא הל וריזחיש הננחתה
 .אוה םג חצרנ הליהקה ישנא לכ חצר םע

 םהילע רשא ,רטמוליקה 25 תעוצרב ויה טראביקו ןלאבריו

 ופאטשיגל רקַאלאטש ידיילע הנתינש הדמשהה תארוה הלח

 רשקתה ,המהַאב םיכאוידסנה ,טיזליטב ופאטשיגה שאר .טיזליטב

 ןנוקדייאב לובגה-רמשמו ופאטשיגה םע הארוהה יולימ יכרצל
 חצר -- הדמשהלו חצרל ןושארה בלשה דעומ תא ועבק דחיו

 זומתב ו"ט) 1941 ילויב 10 ,'ה םויל עבקנ ךיראתה .םירבגה
 שיאל המגוד שמשלו יתפומ תויהל ךירצ היה עוציבה .(א"שת
 תולועפ עצבל היה רומאו םוקמב יארחא היהש ,ץיט ס"סה
 .(רחואמ רתוי ,תעדל ומצע דביא הז ץיט) דיתעב םג ולאכ

 .י'יעצבמ"ל תונכהב ולחה םיאטילל םג ךיראתה רסמנשכ

 ,םירמוש שמשלו ,םזכרל ,םירבגה תא רוצעל לטוה םהילע
 .םיעצבמו םיליבומ

 םירצעמ םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ועציב ילויב 7-ה לילב

 ורבע םינייוזמ םיאטיל .ןלאבריווב םירבגה לכ לש םיינומה

 ליגל לעמ רבג לכ ירחא םיקדקודמ םישופיח וכרעו תיבל תיבמ
 רתתסמ אמש תורצחבו גגה"תוילעב ,םיפתרמב םג ושפיח םה .6
 .הדובע-תכשל ןיעמ םג המקוה .הביבסבו ריעב תונוש תודובעל

 א טיל תודהי

 םינקז ןכו 16 ליגל תחתמ םיריעצ קר םהיתבב וראשּוה .והשימ

 ןופצמ הזוחאל ורבעוה םלוכ .םהיתוטימל םיקותר םילוחו

 9-ב םירצעמה ועצוב טראביקב .ףתרמב ואלכנו ןלאבריוול

 .הזוחא התואל ואבוה םשמ םגו ,ילויב

 ואבוהו ףתרמהמ םיריעצה םירבגה ואצוה ילויב 10-ל 7-ה ןיב
 דגנ תולעת םש ויה .הרייעל תינופצ רטמוליק ינשכ ,תודשל

 תולעתה .הינמרג םע לובגה לע םיטייבוסה ורפח רשא ,םיקנט

 םיריעצהו ןייד תוקומע ויה אל ןה .חצרה עוציב םוקמכ ועבקנ

 .ןקימעהל וצלוא ןלאבריומ םידוהיה
 לחוה ,(א"שת זומתב ו"ט) 1941 ילויב 10 ,רקובב 'ה םויב

 היה .שיא 20--15 לש תוצובקב ואבוה םירבגה .חצרה ישעמב
 .םתושרבש ךרעה-ירבדו ףסכה תא רוסמלו טשפתהל םהילע

 יפלו הלעתה לא םבגשכ הרושב םתוא ודימעה ןכמ-רחאל

 אפור .םיאטיל ויה םיחצורה לש עירכמה םבור .םהב ורי הדוקפ

 .םתומ תא תמאמו םילפונה תא קדוב היה

 בייל ר''ד ידוהיה אפורה םג היה גרוהל ואצוהש םידוהיה ןיב
 .םידוהיה ויחא תומ תא תמאי יכ םיחצורה ושקיב ונממ ,יקסנגק

 דגנ תושק םילמ חיטהו הדוקפה תא אלמל בריס יקסנגק ר"'ד

 םהיעשפ לע ןידה תא ונתי דועש רמא אוה .לפשה חצרה יעצבמ
 והוגרהו וילע ולפנתה םיאטילה "םיטסיביטקא"ה .םידירחמה

 ופרטצה .האחמ לוק םירהש דיחיה היה אל אוה .םיבורה- תותקב

 .םוקמה יריעצמ המכו המכ וילא
 תאצל םידליהו םישנה ושרוה אל רהמנו רמ םוי ותואב

 קוחרמ עומשל ולכי םיתבב םימומהו םידחפנ םתבשב .םהיתבמ
 .יריה תולוק תא

 ויה .וטיגל םידליהו םישנה תא וריבעה םירבגה לוסיח ירחא

 םש ורג ונמזב .םיבשותמ םיקיר טעמכ ,ןלאבריווב תובוחר הלא

 ימיב .היצאירטאפירה תפוקתב הינמרגל ורבעוהש ,םינמרג
 םע םייטייבוס םידיקפו אבצ-יניצק םש ובשי םיטייבוסה ןוטלש

 עבקנ םוקמהו םיתבה ונפתנ המחלמה ץורפ םע .םהיתוחפשמ

 טעמכ ,הז וטיגל ורבעוה טראביקמ םידליהו םישנה םג .וטיגכ
 .םיצפחו ןעטמ לכ אלל

 םלוכ רשא ,ןלאבריווב הנקז השא םע הרקמה אוה ןויצל יואר

 לכב העידוה איה .(ענימ עטנאט) "הנימ הדודה" הל וארק

 ךשמב התחפשמ הרג ןאכ .התיב תא תשטונ הניאש ,תוטשפה

 התוא חוצרל וצר אל םיאטילה .תומל הנוצרב שי ןאכו תורוד

 הינכש ומכחתה .(ףסונ טקש-יא ררועל אלש ידכ ילוא) התיבב

 רבקל התחקל םה םיצור הנהש ,ורמאו הילא ואבו םיאטילה
 םיבוטה םהיתוריש ועיצה םה .ידוהיה תורבקה-תיבב רשא ,המא

 התואינו "הנימ הדודה" התתפתנ .התיב ינפל הרכרכ םע ואבו
 לא העיגה אל הנקזה .המא רבק לע תולעל ידכ תיבהמ תאצל
 ולכי םינכשהו ,הרבקנו החצרנ םש ,רעיל האצוה איה .רבקה
 .השוכר תא דודשלו זובל ישוק לכ אלל

 הדיחיה םיינישה-תאפור הדמע ןלאבריווב וטיגה שארב
 ,םיאטילה ןיב הרועמ התיה איה .יקסי'זיופ הניש ר"'דה הרייעב

 -שממה ידרשמב אובלו תאצל העדיו ,אפרתהל הילא םיאב ויהש
 .היריעהו הל

 תונח וטיגב החתפנ הקפסאהו הנוזתה יכרצ קופיס יכרצל

 רשא תויומכ ןימזמ היהש ,רשי שיא ,יאטיל היה קפסה ,תחא
 .וטיגה יבשות יכרצל טלחהב וקיפסה

 םיאצוי ויה 16--12 ליגב םירבגה ןכו תוריעצה םישנה לכ
 .הדובע תכשל ןיעמ םג המקוה .הביבסבו ריעב תונוש תודובעל



 הדשה ירע

 הדובעה תא םייסש וא ,עובק הדובע-םוקמ ול היה אלש ימ לכ

 םיאב ויה םשל ."הדובע-תסרוב" ןיעמל אב היה ,הב קסעוהש

 .הדובעל םיריעצ םירבג וא םישנ םירחובו הביבסהמ םירכיא םג

 "עורב וסחייתהש ,םיירזכאו םיער םישנא ויה הדובעה ינתונ ןיב

 ורשקש םיבוט םישנא םג ויה ךא ,םידליהו םישנה יפלכ בל

 חצרה תעש אובב רשא הלאכ ויה ףאו ,םידוהיה םע םירשק

 תונש לכ ךשמב טלקמ ולביקש םישנ ויה .םישנה תא ואיבחה

 .םייחב ודרשו האושה
 הארנ ןמויק .ודבע אלש ולא לש ןתעש העיגהו ןמזה ךרא אל

 טסוגוא תליחתב וא ילוי ףוסב ,דחא הלילבו .תונוטלשל רתוימ

 ןכו םילוחה ,תונקזה םישנה לכ ואצוה ,(ילויב 29-ה הארנכ)

 -יטנאה תולעתה לא ואבוהו הדובע םהל התיה אלש הלא לכ

 .םוקמב ורבקנו וחצרנ ,תויקנט
 םוש דוע השעיי אלש ,תונוטלשה וחיטבה וז "'היצקא" ירחא

 תודובעב הביבסב םידבוע ןהילעבש ,םישנל רמאנ .םידוהיל ער

 יכ םירסומו ,םירזו םירכמ ,םינוש םיאטיל םיעיגמ ויה .תונוש

 וא ךרע-ירבד ,ףסכ םהל וחלשיש ושקיב הלאו םירבגה תא ואר

 תושירדה .שקובמה תא הדיפקב תואלממ ויה םישנה .םידגב

 ,אוושה-תנומא הרבג םישנה בלבו םויל םוימ וברתנ תובזוכה

 ופרטצי םג ילואו ןהיריקי תא ואריו ורזחיש הווקת שי וליאכ

 חצר לע תועידיב ןומא ונתנ אלו ןהינזא ומטא ןה .םהילא

 .ץוחב ודבעש םישנ ורסמ רשא הדמשהו

 תידוהי-אלה היסולכואה ברקב .יפוסה לוסיחה דעומ ברקתה

 שיאש קר אל .םידוהיה תיראש לש בורקה הציק לע תועומש ויה

 אלא ,טלמיהל ולכויש ידכ ,הנכסה לע עירתה אלו אב אל

 םישנה םגש ,תועידי שי הנה יכ תורמואו תואב ויה תונכשהש

 עמשמל ונימאה םישנה .הביבסב םידבועה םילעבל הנפרטצת

 וררצו ,ופאו ולשיב ןה .הז ערואמל ןמצע תוניכמ ולחהו ןהינזא

 1941 רבמטפסב 11 ,'ה םוי ,רהמנהו רמה םויה אב זאו .תורורצ

 ואיצוה ,תולגע םע םיאטיל ועיגה הלילב .(א"שת לולאב טייי)

 .רק םדב םתוא וחצרו תולעתל םידליהו םישנה לכ תא

 ;םישנ 4 -- יקסי'זיופ תחפשמ :תוחפשמ 4 וחרב חבטהמ

 םישנ יתש -- יקסלוקוס תחפשמ ; םישנ 2 -- יקסנומ תחפשמ

 ןלוכמ .המאו תב -- דוברימ תחפשמו (ןוירהב םאה ,התבו םא)

 שולש ךשמב טלקמו הסחמ האצמש ,ךוברימ תחפשמ הדרש

 ,ךוברימ הלב ,תבב ונמזב רחבש יאטילה הרומה לצא םינש

 .וקשמב תלעופ תויהל
 םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב

 : ןלהלדכ

 ;טראביקל תיחרזמ"תינופצ מ"ק 2 ,םינשיה לוחה-תורוב .1

 לש הינשה ותיצחמ ןיב -- ןמזה ;200"כ -- םיחצרנה רפסמ

 .1941 תנש ילוי תליחת דע ינוי

 ,ןלאבריוומ תינופצ רטמוליק 1.7 ,ןלאבריו ריעה תודש 2

 --  םיחצרנה רפסמ ;יאולא'ז--ןלאבריו שיבכהמ רטמ 0

 המחלמ-ייובש 7,000-כ םהיניב) םידליו םישנ ,םירבג 10,000"כ

 .(םייטייבוס
 .תיאטילו תיסורב איה תבותכה .תובצמ ומקוה םירבקה לע

 .דוד-ןגמ לש תיביטימירפ הטירח םג תמייק

 תורוקמ

 -ראב ,וק'צאילק ץרפ ; גוצרה-תירק ,ךוברימ-יקצינפוא הלב תויודע

 .עבש
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 תבריקב ,קשיבוקליו זוחמב ,אטיל לש הברעמ-םורדב הרייע

 30-כ הב ויח האושה תנשב .הינמרגל אטיל ןיב היהש לובגה

 .תוידוהי תוחפשמ
 .המחלמל ןושארה םויב רבכ הרייעב וארנ םיצאנה תוסייג

 תא םינמרגה ושבכ ,רקוב תונפל עבראב ,1941 ינויב 22-ב
 ינב לש תוחפשמ המכ הרייעל ורזח םתסינכ םע .ץיניטשיו

 .הינמרגל ורבעוה יטייבוסה ןוטלשה ימיב רשא ,ינמרגה םואלה

 "םיטסיביטקא"ה םע דחי ורבחתה טאקודייאו הקמל םינמרגה

 .םידוהיב ללעתהל ולחהו םוקמב םיאטילה

 דרפנב םוקיזחהו םידלילו םישנל םידוהיה םירבגה ןיב ודירפה

 הדשל ילוי תליחתב ואיצוה םירבגה תא .ןוזמ ילב ,םיאולכ
 .תורוב רופחל םוצליאו ,חורה-תנחט תבריקב ,הרייעה ירוחאמ

 אוה יכ ורמאב ,רופחל בריס ,ןוזרתסא הנאמ ,ריעצ רוחב

 .תוומל הכוהו ,תורובה תא םיניכמ המ םשל עדוי
 .רופחל בריס ,יקצינלדוס ןמלז 'ר ,הרייעה לש הבר םג

 .הכורא העש וב וללעתהו ויתואיפו ונקז תא וזזג םיחצורה

 .(א"שת זומתב ט''י) 1941 ילויב 14-ב וחצרנ םירבגה

 רבמטפסב 9-ב וחצרנו םוקמב דוע וקזחוה םידליהו םישנה

 .(א'שת לולאב ז"י) 1

 ירחא הרייעל ועיגהו ודרשש ץיניטשיו יאצוימ המכ תמזויב
 ןתוא וריבעהו םידליהו םישנח תומצע תא ואיצוה ,המחלמה
 : תבותכ הילעו הבצמ המקוה םיחאה-רבק לע .םירבגה תורבקל

 ."םזישאפה תונברק"
 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח
 רהה לע ,חורה-תנחט די-לע ,ץיניטשיו תודש -- םוקמה .1

 -יטשיו שיבכהמ רטמ 300 ,ץיניטשיו םגאהמ רטמ 700 ,ךוראה
 70"כ -- םיחצרנה רפסמ ; 14.7.1941 -- ןמזה ; יאינוואיאפ--ץינ

 .םישנו םירבג
 ; ץיניטשיו תודשמ תיחרזמ רטמ 600 ,הבואד -- םוקמה .2

 םהיניבו םידליו םישנ 150-כ םיחצרנה רפסמ ;9.9.1941 -- ןמזה

 .דחא רבג

 תורוקמ

 .ונוא-תירק ,יקסבוקרמ היח תודע

 יישיו
( 41 ]151 ) 

 לובגה ןמ קחרה אל ,ינייס זוחמב אטיל םורדב הנטק הרייע
 םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל .םימגאו תורעי רוזיאב ,ינלופה

 .תוחפשמ האמכ םוקמב תידוהיה היסולכואה התנמ הינשה
 םתסינכ םע .המחלמה ץורפ םע דימ הרייעל ושלפ םינמרגה

 םירבגה תא ורגס םה .םיאטיל לש תויפונכ ללותשהל וליחתה

 :הדובעל םתוא םיכילומ ויה םויב .שרדמה-תיבב םידוהיה

 ,םיטייבוסה ומיקהש םירקנוב סורהל ,תובוחרה תא תוקנל

 םיריעמ ויה -- החונמ םהל ונתנ אל תולילב םג .תורחא תודובעו

 אציש ינמרגה ריעה-ןיצק הז היה .םהב םיללעתמו םתנשמ םתוא
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 שוריג תא רשפאה לככ תוחדל לדתשה אוה .םידוהיה תנגהל

 חתפנש ,הז וטיגב .יידזאל דילש סקשיקטאק וטיגל םידוהיה

 .הביבסה ידוהי לכ וזכור ,1941 רבמטפסב 15"ב
 םישורד םידוהיה יכ ,וילע םינוממה ינפל ןעט ריעה-ןיצק

 תא ולביק אל םיאטילה "םיטסיביטקא"ה .תינויח הדובעל ול

 -ישאהו רתוי םיהובגה תונוטלשה ינפב וילע וננולתה םה .ותעד

 ךרוצ לכ ול ןיא השעמלש ונעט םג םה .םזיטימסוליפב והומ

 תא םהידי-ומב לסחל םתונוכנ תא ועיבהו ,םידוהיה םידבועב
 ךוסחל ךכבו ,ןופייל הנכשה הרייעב השענש יפכ ,הרייעה ידוהי

 .וטיגל םתרבעה תא ללכב
 ידוהי תרבעהל ץחלה ךלוהו רבוגש ריעה-ןיצק האר רשאכ

 לבא ,שיא םישימח תוחפל ליצהל הסינ ,סקשיקטאקל יישיו

 .ודיב הלע אל הז רבד םג

 הוויל ,ךרדב םידוהיה תא וחצרי אל םיאטילהש חיטבהל ידכ |

 םוקמ םיפירצה ןיב שפחל ליחתה םש .וטיגל דע תישיא םתוא

 םתוא רדיס רשא דע טקש אלו חנ אלו "ולש" םידוהיה ליבשב

 ,יישיו ידוהימ דרפנ ותאצ ינפל .םינותנה םיאנתב והשכיא
 .הב בהואמ היהש תחא הרענמ דוחיב

 ןוזמ תוליבח איבמ היה דימתו סקשיקטאקב רקבל גהנ אוה

 ,םינוילעה תודסומה ינפל וילע ונישלה םיאטילה .ותבוהא ליבשב

 ,םידוהיה ירחא וירוזיחמ לדחי אל םא יכ ותוא וריהזה רבכש
 םויאה ףא לע .תיזחל והוחלשי ףאו ותגרד תא ונממ וללשי

 ותאצ ינפל .תיזחל חלשנ ףוסבל .סקשיקטאקב רקבל ףיסוה
 .וילא אצת הרענהש שקיב אוה .רוכיש וטיגל אבו רכתשה תיזחל

 החיטבהו וילא האצי ,הב וריצפה םידוהיהש ירחא קר .הנאימ איה
 ...תיזחה ןמ רוזחיש דע ול תוכחל

 -'צפוקו ןימאדור ,יידזאל ידוהי לרוגל םיחא ויה יישיו ידוהי

 1941 רבמבונב 3-ב .סקשיקטאק וטיגב םיאולכ ויהש ,הווא

 ראשיהלו טלמיהל חילצה ,יקסבלימח ריאמ ,דחא קר ,םלוכ וחצרנ
 וטיגל הסנכנ אלש ,תושפנ 6 תב ,רלטיפ תחפשמ ינב .םייחב

 םות ינפל םיישדוח וחצרנו וספתנ ,םירכיא לצא הרתתסהו
 .המחלמה

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 : תואבה םילמב סקשיקטאקב םיחאה"רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 רטמ 300 ,יידזאלמ דחא רטמוליק ,סקשיקטאק רפכ -- םוקמה
 1,535 -- םיחצרנה רפסמ ; 3.11.1941 ןמזה ; השרוחהמ תימורד
 .םידליו םישנ ,םירבג

 תורוקמ

 .ןולוח ,יקסנאילקוק השמ ; םילשורי ,ןהכ הילדג תויודע

 (יידזאל האר)

 ה טנישיו

 ( יז 5זאדי 41 )

 1923 תנשב ןיסולכואה דקפמ תעב .'זבינופ זוחמב הרייע
 .האושה תנש דע תחפ םרפסמש רעשל שי .םידוהי 188 הב ויח

 .1941 ינויב 227ה ירחא םידחא םימי הרייעל וסנכנ םינמרגה
 ,םיאטיל "םיטסיביטקא" םוקמב ונגראתה םתסינכ ינפל דוע
 .םשוכרלו םהל לכנתהלו םידוהיל קיצהל ולחה רשא

 וחצרנו קושיפוקל הטנישיו ידוהי ואבוה 1941 רבמטפס ףוסב

 אטיל תודהי

 ורבקנ םה .עודי וניא קייודמה םויה .קושיפוק ידוהי םע דחי

 .קושיפוק ישודק םע דחי םיחאה-תורבקב
 "אטילב ינומה חבט" רפסב המישרה יפל) םיחאה-תורבק

 : םיאבה תומוקמב םיאצמנ ('ב קלח
 -פוכ"ל תורבקה-תיב תבריקב ,קושיפוקב ןימידאג 'חר ףוס .1

 םיחצרנה רפסמ ; 1941 תנש לש הינשה התיצחמ -- ןמזה ; "םיר

 .ףלאכ --
 ; הפוק רהנה תודג לע ,קושיפוקב ידוהיה תורבקה-תיב 2

 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 תנש לש הינשה התיצחמ -- ןמזה

 .2700דכ
 לש תבכרה-תנחתמ דחא רטמוליק ,יקשי'צניוואלס רעי 3

 רפסמ ; 28.6.1941 -- ןמזה ;יאינומיש הרייעל ןוויכב ,קושיפוק
 םהירבקש ,םיחצרנה 1945 תנשב ורבעוה ןאכל .78 -- םיחצרנה

 .םינוש תומוקמב םירוזפ ויה

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,בוארט-ןמשיילפ .דו בוארט .מ תודע

 הלוגי'זדנו
 (7 \אעכל10641.4)

 הב ויח האושה ינפל .הנבוק זוחמב הרייע איה הלוגי'זדנו

 .םידוהי .400דכ
 ואצוה םאוב םע .24.6.41-ב הלוגי'זדנוול וסנכנ םינמרגה

 ןיא ,תוכרדמה לע תכלל ןיא :םידוהיה לע תונושארה תוריזגה

 .בכרדילכ םושב שמתשהל ןיא ללכבו -- םיסובוטואב עוסנל

 םידוהיה יתב תותלד לע ךא ,טקשב ורבע םינושארה םייעובשה
 ווטצנ ןכו "1086" םשה םיאטילה תרזעב ןייוצ תונולחה לעו

 םירבג 50-כ םיתבה ןמ ואצוה 8.7.41-ב .בוהצ יאלט תאשל

 .םיטסינומוק םהש ,רמאנ .הדובעל םישנ שולשו םיקזחו םיריעצ

 .םוקמב רצעמה-תיבב ושבחנ םישנה שולשו םירבגה ןמ 5
 -תיבב ושבחנש הלאל םירוה םלוכ ,רתוי םירגובמ ,שיא 15 ידיב

 םינמרג לש קזח רמשמ תחת םוליבוהו םיתא ונתנ ,רצעמה
 .םילודג תורוב ינש רופחל ווטצנ םש .תורבקה-תיבל םיאטילו

 םיחרפב תוטשוקמ תוינוכמב הריעה ורזח םיאטילהו םינמרגה
 וכרע ,רהוסה-תיבמ םיריעצה תא ואיצוה םה .הירי-תונוכמ ןהבו
 רמשמ תחת םתוא וליבוהו םודא לגד םדיב ונתנ ,תורושב םתוא
 ךרדב .תורבקה-תיב לא םירוכיש "םיטסיביטקא" תורשע לש
 חרזא ןכו יטייבוסה ןוטלשה ימיב רטוש היהש יאטיל וספת
 ןושרג ריעצה .םילבומה תורושל םתוא ופריצו ,דחא ינלופ

 הרזגה הרזגנ םא" :רמא אוה .אוה-ונוצרמ ףרטצה ןמדירפ

 םילבומה ןיב ."םתא ינא םג ךלא ,ותומי יבורק לכו םידוהיהש
 רבעשל וכרוע ןכו ,"דימתמ"' הבישי רוחב ,14 ליגב רענ םג ויה

 .תלובש רזעילא "טאלבסקלאפ"ה לש
 -ורבק תא ורכש ,םהיתובא יניעל םלוכ ורוג תורבקה-תיבב

 .םירבקה ירפוח רשע-השימח ןיבמ 11 םג ורונ ןכ ירחא .םהית
 -יטקא'ה ןיב .סיקסביניביקס סאלאפר ומשו יאטיל היה הרויה

 .ץיבקטוג סכילפ ומשו ינלופ םג היה רתויב םיליעפה "םיטסיב

 לש ויבא םג םהיניבו ,וראשנש םישישיה םידוהיה תעברא
 ורמאו ,ובריס םה .התיבה רוזחל ווטצנ ,ןמדירפ ןושרג ריעצה
 רבק רופחל םהילע וויצ .םהינב םע דחי תויהל םנוצרב יכ



 הדשה ירע

 וארק םיתמומה לכ .ורבקנו ורונ םשו םוקמ תבריקב חיש דיל
 ויה הלועפה ןמ ורזחש םיאטילה ."לארשי עמש" ןורחאה םעגרב

 .הלא םילמ לש ןתועמשמ המ ןכמ-רחאל םילאוש

 תוחקלנ ויה תונבה .תיסחי טקש שדוח רבע הז חצר רחא

 הזוחאל ואבוה םג תונב שמחו םירשע .םיחצורה יתבב הדובעל

 .תואלקחב דובעל תחא

 -תיב ףקוה ,(א"שת באב ז"'ט) 1941 טסוגואב 9 ,תבשה םויב

 רשא "םיטסיביטקא" תורשע ידי-לע הליפתה תעב תסנכה

 ברה תא םג םהיניב ,שיא האמכ ,םיללפתמה לכ תא ואיצוה

 לע םלוכ תא ולעה .85 ןבכ היהש ,בונאבילק םייח 'ר ןקזה

 ןהש ןהילע רמאנש ,תונב עברא ופרוצ םירבגה לא .תולגע

 .הלעבמ דרפיהל התצר אלש תחא השא ןכו "תוקלומוסמוק"

 אלש תוחפייתמה םישנה לע ןקזה ברה הוויצ תולגעה וזזש ינפל

 םידליב לפטל איה הלודג רתוי הווצמש םושמ ,"העבש" הנבשת

 .(םינושארה םירבגה 50 וחצרנש רחאל םג ברה הוויצ רבד ותוא)
 מ"ק 12-כ לש קחרמב ,טבוב הרייעל ואיבה םירוצעה תא

 ךכ-רחאו תסנכה-תיבב םייעובשכ וקזחוה םש .הלוגי'זדנוומ
 .הרייעה תבריקב ורונ

 ש הזוחאב ורתתסהש ,םידוהיה םג ואבוה םוקמ ותואל

 .יקסבונבל חספ ידוהיה

 םהירחא םישופיחה .שיא 15-כ וחרב הרייעב םירבגה ןיבמ

 ימויאו ץחל תחתש עריא .ספתנ קלח .םימי םייעובשכ וכשמנ

 םוקמ תא םישנ וליג ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה וליעפהש ,תוומ

 וטיגל עיגהל חילצה םיחרובהמ קלח .ןהילעב לש םאובחמ

 .הנבוק

 : הרייעב םידוהיה ראש לכ קושה רכיכב וזכור 28.8.41דב

 ורבעוה םלוכ .םייתניב וספתנש םירבג רפסמו ,םידליה ,םישנה

 תובר .םירבגה םדוק ורונ וב ,םוקמ ותואב ורונ םה .טבובל

 .חצרה עוציב ינפל טשפתהל הדוקפל תייצל ובריס םישנה ןמ

 ןורבקו ןהילגרבו ןהידיב ורי .תושק ונועו תורחאהמ ודרפוה ןה

 תסנכה-תיב תא וכפה םיאטילה .םירחאה םע םייחב ןדועב

 .םהיתב דיל תוכרדמ ופציר תורבקה-תיב לש תובצמבו ,תפרל
 לא ופרטצנ םהמ השולש .םישנא 7 ולצינ הרייעה ינב לכמ

 ינפל םישדוח 8-כ הנבוק וטיגמ וחרב םירחאהו ,םינזיטרפה

 .ולוסיח

 .תיבמופ הריכמב רכמנ הלוגי'זדנו ידוהי לש שוכרה לכ

 רפסב המסרופש המישרב ןמוסמ הלוגי'זדנווב םיחאה-רבק

 :ןלהלדכ ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט"

 ןמזה ; הלוגי'זדנוומ דחא רטמוליקכ ,וקרוב רעי -- םוקמה

 ;רבמטפסב 2-ל טסוגואב 7"28ה ןיבו ,ילויב 31-ל 11-ה ןיב --

 .םידליו םישנ ,םירבג 305 -- םיחצרנה רפסמ

 : המישר התואב רמאנ טבובב םיחאה-רבק לע

 לש ןימי דצב ,הרייעחמ מ"ק ינשכ ,טבוב תשרוח -- םוקמה

 ילויב 17 -- ןמזה ; ה'זאיוונ רהנה תפש לע לממל ןוויכב שיבכה

 םישנ ,םירבג 91 -- םיחצרנה רפסמ ;1941 טסוגואב 3!-ו
 .םידליו

 תורוקמ

 .1198/87 "םשו די" ןויכרא ,יקסנבוגנבל הרש תודע
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 הנשקו
 (ודמא:אז4ז )

 ויח האושה תנשב .קיי'זאמ זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע

 .םידוהי 500-כ הב

 לע ףייר (אנח) ןנחלא לש ורואית אצמנ "םשו די" ןויכראב

 םירוציקב ורופיס ןלהל .הנשקו תליהק לש םינורחאה הימי

 : םיטעומ
 חורבל םידוהי הברה 23.6.41-ב וסינ םינמרגה אוב ינפל דוע"

 (חורבל וחילצה אלש הלא) ונרזח הנשקוול .תוצעומה-תירבל

 ןברוקה .םיאטילה םיחצורה וטלש רבכ הרייעב .29.6.41זב

 .ןיול דוד 'ר היה ןושארה

 םתוא וחלש ."יפרוחה שרדמה-תיב"ב וזכיר םירבגה תא"

 .םימי עובש רבע ךכ .רתויב תושקהו תוכלכולמה תודובעל

 וארנ אל ללכב םינמרג .ןוזמ ונל םיאיבמ ויה םידליהו םישנה
 .םיאטיל "םיטסיביטקא" לש הדקפמ המקוה םוקמב .הרייעב

 עובש רובעכ .יאטילה אבצב רבעשל ןיצק ,סי'צמ היה םדקפמ

 רפסה-תיב להנמ היהש ימ ,סי'צלימ סאטסוק ומוקמ תא ספת

 .םידוהיה יפלכ השק רתוי הברה די הליג אוה .הנשקווב ןוכיתה

 -ואשורג סאנארפ ,הנבוקמ רטוש -- סאקסואשומט ויה וירזוע

 -- הקיי'זאמו ,סאקאסרוק סיגלא ,הנשקווב טייח -- סאקס

 -תיבב תרש -- סיוול סירגאד ,הנשקווב רצעמה-תיבב רהוס

 יאטיל ,םיריסל ר"חיב לעב -- סיגניפש סאנאטנא ,ןוכיתה רפסה

 .תירבה-תוצראמ
 םישנה תא ןיכהל ידכ ,וניתבל רוזחל ונל וריתה 7.7.41-ב"

 םיתבבש ,ונאצמ ונאובב ...ןילבולל הדובעל הרבעהל םידליהו

 ןוזמ תחקל רמאנ .וזרא רבכ םישנהו םינייוזמ םיאטיל ובבותסה

 .םיימויל

 וסינכה םידליהו םישנה תא .קושה רכיכל ושריג ונלוכ תא"

 םע .ס .ס שיא עיגה .רכיכב ורדיס םירבגה תאו שרדמה-תיבל

 .םיאטיל לש קזח רמשמ ףיקה ונלוכ תא .םידחא םינמרג

 ינפל ותוא דימעה ,ןמפיל םייח ר''דל ארק (ינמרגה) דקפמה"

 ר"ד .םיטסינומוק םידוהי לע עיבציש שקיבו ,םירבגה תרוש

 ארק זא .םיטסינומוק םידוהי ןיא הרייעב ונלצאש ,בישה ןמפיל

 ינפל ברה תא דימעה אוה .דיגמ ןמלק 'ר ,הרייעה ברל דקפמה

 לש םהינקז תא םג וזזג ךכ-רחא .ונקז תא זוזגל הוויצו להקה לכ

 -לוש) תסנכה-יתב רצחל םלוכ תא וליבוהו םירחאה םידוהיה

 .קושה רכיכמ קחרה אל ,(ףיוה

 םירבגה לכ תא דימעה אוה .םידשדלוחמ דקפמה ךרע ןאכ"

 ,לופיל ,דוקרל םלוכ לע היה .עצמאב דימעה ברה תאו ליעמב

 לאכימ 'ר ברה לע הוויצ דקפמה .הלילח רזוחו עורכל םטוקל

 הכב .דיגמ ברה לש ושאר לע וכפשלו םימ ילד בואשל ךולב

 .הדעה לכ ותא התכבו ךולב ברה

 ץוחרל םוויצו םהיתובנזל םידוהי ורשק .רצחל םיסוס ואיבה"

 .םיסוסה ילגר ןיב ולגלגתהו ולפנ םיבר םידוהי .םיסוסה תא

 ואחמ ,ביבסמ ודמע םיאטיל הברה .תועש המכ וכשמנ םייוניעה
 שיאו הרושב ונתוא ודימעה בוש .(דדיה) "וילאוו" וקעצו ףכ

 ? טסינומוק : לאשו ידוהי לכ לע עיבצה תיביטרופס שובל .ס .ס

 .תושק הכוה ידוהי לכ .יאטילה ןומהה תבושת התיה -- !ןכ

 לש םינסחמב ונתוא ואלכו דקפמה קלתסה הז לכ ירחא"

 ופרשי הפ יכ ונל ורמא םה .שרדמה-תיב די-לעש ,סקו ןועמש

 .םייח ונתוא
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 רפסמ .דימת-דחפב תועובש המכ םידוהיה תא וקיזחה ךכ"
 ויה .דבכ רמשמ תחת ,הדובעל םיחלשנ ויה םירבג לש ןטק
 היה םידוהיה לע .לפת קרמ םע םויל םחל םרג 300 םיקלחמ

 .ןוזמ גישהלו םמצעל גואדל
 .שרדמה-תיבב וזכורש םישנה לש ןבצמ היה הברהב עורג"

 -תיב תבריקב .ולח םידליו םישנ הברה .ךלכולמו רצ היה םש

 שולש .םילוח-תיב ורדיס ,ןיזוקיר ר"דה לש ותיבב ,שרדמה

 .הז םילוח-תיבב ותמ םישנ

 תא ואיצוה קיי'זזאמל ונתוא ושריגש ינפל םידחא םימי"
 דחא לכ לש ומש תא ומשר .םינסחמה ינפלש רכיכל ונלוכ
 .שוכר םידוהיה ורסמ םהל רשא ,םידוהידאלה תומש תא ןכו
 םתוא וריזחה תוכמבו םהל היהש המ לכ תא וחקל םידוהיהמ

 .םינסחמל
 רבדה להנתה םש .םישנה לצא רבדה רזח ברעב םוי ותואב"

 לכה לע .השק וכוהו תומוריע וטשפוה םישנה .תוירזכא רתיב

 .סי'צלימ דקפ
 ר''ד םע דחי םילוחה םג ורבעוה םינסחמלו םימי המכ ורבע"

 םיריסא הרשע םג םירבגה וזכור וב םוקמל ורבעוה ןכ .ןמפיל
 ,(הרייעב םימאלומ רחסמ"יתבב "םירסימוק" ויה םה) םייטילופ
 והשמש ,ךכ לע דיעה לכה .תפרב דרפנב וקזחוה םדוק רשא
 .תורקל דמוע ער

 תא ,םייטילופה םיריסאה ןיבמ השולש ואיצוה 20.7.41-ב"
 םש .קיי'זאמל םתוא וחלשו יקסלּוריגו בוז םייח ,ןיצרז הנח

 וויצו רשגה לא ואיבה לדנמ לאקזחי רלדנסה תא .תוומל ורונ
 .וחצרו רוחאמ וב הרי סיוול סיגראד חצורה .ץורל וילע

 ונתוא חולשל םידמועש ,הקיי'זאמ רמושה עידוה 3.8.41-ב'
 תא ושריג רקובב תרחמל .םיימויל ןוזמ ונלוכל ןתינ .הדובעל
 תא .םישנה םהירחאו ,םירבגה וכלה םינושאר .קיי'זאמל ונלוכ

 ורונ מ"ק 3-כ ורבעש רחאל .תולגעב וליבוה םידליהו םילוחה

 די-לע .טחושה גרבנייפו חחפה לדנמ ,לברג לאקזחי תוומל
 ינמרגה לש חמקה-תנחט תבריקב ,קיי'זאמ לש תורבקה"תיב
 םישנו דוחל םירבג -- םילודגה םימסאל ונלוכ תא וסינכה ץטול
 דחיב ,לוקילקו רגוו תורייעהמ םישנו םירבג ויה רבכ ןאכ .דוחל
 .שפנ 120"כ

 םוכילוהו םיקזח םירבג 120 ורחב םוקמב ויהש םידוהיה ןיבמ"
 .העונת אלל ,המדאה לע תבשל ווטצנ םש .ידוהיה תורבקה-תיבל

 ,םיירהצב 11 דע ךשמנ הז .תורוב רופחל ולחה םהמ םישיש
 .ןיגוריסל םיחנ 607ו םירבג 60 םירפוח העשה תיצחמ ידמשכ
 רופחל זא הרוה דקפמה .ןאימקוא ידוהי תא םג ואיבה םוקמל

 .ףסונ ךורא רוב
 ,דאיס תורייעהמ םידליהו םישנה תא םג ואיבה םימסאל"

 רבכ וחצרנ ולא תורייעמ םירבגה .קיי'זאמו קידי'ז ,הלשקריט

 ייספוא ר"ד -- דחא רבג קר היה םידליהו םישנה ןיב .םדוק
 ונע ? תורובה םירפחנ ימ רובע :ונלאש .קיי'זאממ דלוגנורק

 .םייטילופ םיריסא 400 איבהל םידמועש ,ונל

 .םימסאל דנפלגו ןמפיל םיאפורה תא וריזחה םויה ירהצבי"
 םישנאל רפסל היה רוסא .םתא דחי רוזחל םידחאל ושרה

 רישל ונתוא וחירכה םימסאל ךרדב .תורוב ורפח יכ ,םימסאב

 .םייטייבוס םיריש
 ףדר יאטילה רמושה .,ןייעמה דידלעמ יתחרב (דעה) ינא"

 .המדא-יחופת תוגורע ןיב יתאבחתה .איטחה ךא ,ילע הריו ירחא
 ,ידיל ורבע םיאטיל םיחצור .המקל יתעגהש דע ינטב לע יתלחז

 אטיל תודהי

 יתעמש יתביכש תעב .ברעב 8 דע יתבכש .יב וחיגשה אל ךא

 -תיב ןוויכל יתמדקתה ךישחהשכ .םסאה ןוויכמ העווז תוקעצ

 תבריקב רשא ,הטנָאווה רהנ די-לעש םיחישב יתבכש .ןימלעה

 .תורבקה-תיב
 (א"שת באב ב"'י) 1941 טסוגואב 5-ה לש ורקובב 4 העשב"

 רשפא .יריה-םוקמ לא םירבג לש הנושארה הצובקה תא ואיבה

 ךרואל ץורל יתכשמה ,תוירי ויה .םהיתוקעצ תא עומשל היה

 תולילבו תורעיב יתבכש םימיב .הנשקו ןוויכל תבכרה-יספ

 .תודשב יתאצמש רכוס-קלס היה ינוזמ .תכלל יתכשמה

 (קיצרא) ןרהא ירבח לא ילוואשל יתעגה םימי השולש רובעכ"

 דוע וטיג .תובוחרב םידוהי וכלהתה דוע ילוואשב .ןוסמהרבא

 ןוטרקלו ץיבוביל לדנמל יתרפיס .וילע ורביד רבכ ךא ,היה אל
 אל םה .תורבקה-תיבב םירבגה תא וחצר ךיאו עריאש המ לכ

 .ונימאה

 ילצא הדבעש ,היסור השא ילוואשל העיגה םימי המכ רובעכ"

 -תיבב וחצר טסוגואב 7-ל 5דה ןיבש ,יל הרפיס איה .תרזועכ

 זוחמ ידוהי לכ תא ,תורובה תא ונרפח וב םוקמב ,תורבקה

 .קיי'זאמ
 יתרתתסהו יתחרב זאו 1943 תנש דע יתייה ילוואש וטיגב"

 רורחשה ינפל ןורחאה םויב .זלט תוביבסב םיאטיל םירכיא לצא

 ילגרו ידי תא ותפכ ,יתוא וספת .סאטואטו'ז סאטסוק ילע ןישלה

 .דאיס אלכל יתוא ואיבהו
 ."יתוא וררחשו םיטייבוסה ועיגה רקובב תרחמל"

 תורוקמ
 .1670/1555 ,"םשו די" ןויכרא ,ףייר (אנח) ןנחלא לש ותודע

 ןא'זרו
 ( שזיזפלא 41)

 ךומס ,אטיל לש הברעמב הגניטרק זוחמב תאצמנ ןא'זרו
 הרייעב ויח האושה תנשב .הינמרגל מ"הירב ןיב היהש לובגל

 .תוידוהי תוחפשמ 200דכ
 תא ובזעש םיטילפ לש תוחפשמ םג ופסונ םוקמה ידוהי לע

 .1939 ביבאב םינמרגה ידידלע הז לבח שוביכ םע לממ
 יפלש ,הינמרג םע לובגהמ מ"קה 25 תעוצרב הללכנ ןא'זרו

 שי טיזליטב .ס.ס"ה דקפמל רקַאלאטש ידי-לע הנתינש הדוקפה

 ידוהי תא תורוקה לע םיטרפ .םידוהיה לכ תא הב דימשהל
 םלּוא םירעב .ס.ס ישנא דגנ םיטפשמ ינשב ולעוה הרייעה

 םיטפשמה ינשמ םסרופש המ יפל .תיברעמה הינמרגב ךירּואו

 : האבה הנומתה תלבקתמ

 .א.סדה ישנא וטשפ (א"שת זומת 'ג) 1941 ינויב 28"ב

 םירבג ןא'זרוומ ופטח ,טדימש .ק ,ו לש ותושארב ,גורקדייהמ
 ותודע יפל .גורקדייהב הנחמב הדובעל םתוא וליבוהו םידוהי

 ופטחנ ,ךירואב (הרייעה ידוהי ידירשמ דחא) ןיפאל הדוהי לש
 ןא'זרוול העיגה ילויב 16-ב .םידוהי םירבג 150 םוי ותואב
 םיאטיל רזע-ירטוש לש םתרזעבו למממ תולובגה- תרטשמ תגולפ

 עבקנ וחצרנש םירבגה רפסמ .םידוהיה םירבגה תיראש תא וחצר

 עבקנ ןמזה .תוחפה לכל 50-ל םלואב טפשמה-תיב ידיזילע

 תייריע שאר לש ותודע יפל ."וב 11-ה ירחא 1941 ילויב"



 הדשה ירצע

 -אפור היה סילָא'זוא .ילוי תליחתב הז היה סילֶא'זוא ןא'זרו

 .ריעה-שארל ותוא ונימ םינמרגה אוב םעו הרייעב םייניש

 תסנכה-תיבב המחלמה ירחא התיהש ,"ןטייצרַאי"ה תמישרמ

 לדנמ הנבוק ריעב שמשהו טחושה התוא איבהשו הנבוקב

 תנשב זומתב א"כב ןא'זרו לש "טייצרַאי"ה ןמוסמ ,טחוש

 .(ילויב 16) א"שת

 תא םיאטיל רזע-ירטוש וזכיר םירבגה חצר ירחא רצק ןמז

 ,סינלאקפארט תזוחאל םתוא וריבעהו םידליהו םישנה לכ

 ירכיא לצא תואלקחב ודבע םישנה .הרייעה תבריקב תאצמנה

 .ןהידלילו ןהל ןוזמה תא תולבקמ ויה םג םהמו הביבסה

 רבמטפס שדוחב םימיה דחאב .תועובש המכ ךשמנ הז בצמ

 תולעופה תא ריזחהל ,תוידוהי וקיסעהש ,םירכיאה לכ ווטצנ

 -סיביטקא" תצובק ןא'זרוול העיגה ןמז ותואב .סינלאקפארטל

 רמוכל רבדה עדונשכ .סאקסנישארפ חצורה םשארבו "םיט

 םידוהיה תדמשה תא זכירש ,סיקול סאנארפל דימ הנפ ימוקמה

 עוציב תא בכעל שקיבו ,ריעה-שארל ןכו ,הגניטרק זוחמב

 תירצונה תדל םידוהיה לכ תא ריבעהלו תוסנל ונוצרב יכ ,חצרה

 .םירצונל םידוהימ םכפהל תאזבו
 -ןיצק ידרשמל דימ הנפ יכ ,סילא'זוא רסמ טפשמב ותודעב

 ןיצקה .גרוהל האצוהה תא בכעיש ושקבל ידכ ינמרגה ריעה

 .שממתנ אל רמוכה לש ונויערו ודרשמב היה אל
 ורבקנ ,תוירזכאב סינלאקפַארטב וחצרנ םידליהו םישנה

 .הקד רפע-תבכשב וסוכו םוקמב םיחא-רבקב
 עוציב רחאל עובשכ םוקמב רקיב אוה ,סיִלֶא'ַזוא ירבדל

 .םירבקה ךותמ תוצבצבמ םיידי דחוימבו םדא ירבא הארו חצרה
 לע רפע-תבכש דוע ופיסוה ינמרגה ריעה-ןיצק תווצמב

 .םירבקה
 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 .ןא'זרווב םיחאה-תורבק םיעיפומ אל ,'ב קלח
 .םוקמב והשלכ ןמיס וא הבצמ שי םא ונל עודי אל

 תורוקמ

 ."םשו די" ןויכרא ,ךירואו םלּוא יטפשמ לוקוטורפ

 יקשו
 (7 אז ז)

 םע לובגה תבריקב ,'זריב זוחמב אטיל לש הנופצב הרייע

 .'זריבל ברעממ מ"ק 30-כ ,היבטל
 .תוידוהי תוחפשמ 80-כ הב ויח האושה תנשב
 תוצובק םוקמב ונגראתה מ"'הירב--הינמרג תמחלמ ץורפ םע

 "תימואל המישמ"כ םמצעל ואר רשא ,םינייוזמ םיאטיל לש
 סיזאקו סוי'ציוואיקופש ודמע םשארב .םלסחלו םידוהיב ללעתהל

 .הרייעל םינמרגה לש םאובל וכיח אל םה .סוי'ציוואנומרא

 ות ול קיבדהל היה רשפאש ימ לכ .דימ ולחה םידוהיה ירצעמ
 דחא .הרונו רצענ -- יטייבוסה ןוטלשל רשק וא הדהא לש

 ורבקנו וחצרנ םש ,ידוהיה תורבקה-תיב היה חצרה ירתאמ

 .שיא 21 םיחא-רבקב
 ידוהי םע דחי ,החצרנ םש ,לובסופל הרבעוה הליהקה לכ

 .(א"שת לולאב 'ג) 26.8.41-ב הביבסהו לובסופ
 תימוקמה הצעומב ןכוה אטילל יטייבוסה ןוטלשה לש ובוש םִע
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 תולובגב יכ עבקנ ובו ,1945 יאמב 17-ב םתחנ רשא ,ךמסמ

 .שפנ 300 -- םידוהי לש תוחפשמ 90 וחצרנ יקשאו לש הצעומה

 תארוה יפל םיימוקמ םיאטיל םיערופ ידי-לע עצוב חבטה

 .םינמרגה
 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 אצמנ םש םוקמב ידוהיה תורבקה-תיב ןמוסמ םג ,ב קלח

 .1941 ילוי שדוח ךשמב וחצרנש שיא 27-ל םיחא"רבק

 .הבצמ המקוה לובסופב םיחאה-רבק לע

 תורוקמ

 .תובוחר ,הדור הנליא תודע

 רגא'ָז

(2408) 

 לובגה לע ,אטיל לש הנופצב ,ילוואש זוחמב תאצמנ רגא'ז

 רגא'ז" :םיקלח ינשל התוא קלחמ ''הטנָאווש"ה רהנ .היבטל םע

 2"3,000 הב ויח האושה תנשב ."השדחה רגא'ז"ו "הנשיה

 .םידוהי

 וקבדוה םאוב םע דימ .23.6.41-ב ריעה תא ושבכ םינמרגה

 ןהבו "םיטסיביטקאה דקפמ" תמיתחב תועדוה ריעה תוצוחב

 -רדמב שמתשהל רוסא :םידוהיל םירוסיא לש הנושאר המישר

 תובוראמ הלעי ןשעש רוסא ,תונולח יסירת חותפל רוסא ,תוכ

 רוסא ,םידוהי לש ןניאש תוראבמ םימ בואשל רוסא ,םידוהי יתב

 .המודכו ,םידוהיל םחל רוכמל

 רפסמ קושה רכיכב וזכור םינמרגה לש םתסינכ תרחמל

 םיאטילה .ףיר לארשי 'ר הרייעה בר םשארבו םידוהי םירבג

 ותזוחאל םוכילוהו םינוש הדובע-ילכ םהידיב ונתנ םינייוזמה

 יוקינב םוקיסעה םש .ריעה תבריקבש ,ןיקשורנ ףארגה לש

 ןאכ .קושה רכיכל םוריזחה ברע תונפל .תוורואהו תותפרה

 לכ .המלש "הגצה" ,םביבס ףפוטצהש ,יאטילה להקל התפיצ

 ,הדובעה-ילכ תא המדאה לע וינפל חינהל הווטצנ ידוהי

 ורבע םיאטילה םיוולמה .םהינפל ךרב עורכלו ,םהב שמתשהש

 תינדפק התיה םתקידב .םילכה תא וקדבו םיערוכה תורוש ןיב

 קיפסמ ויה אלש וא ,יוארכ םירדוסמ ויה אל וילכש ימ .רתויב

 .תוכמבו םהיפודיגב הכז ,םייקנ
 היהש ,ףיר ברה ,ןקזה ברה תא תורושה ךותמ ואיצוה ףוסבל

 ותוא וגוויזו ,להקה לכמ הלעמו ומכשמ טלבו המוקדהבג שיא

 םוצליאו הלגעב ומתר םהינש תא .דחוימב המוק-ךומנ ידוהי םע

 ןמ הגהנו םייפכ אחמ יאטילה להקה .ריעה תוצוח ךרד הבחסל

 | ."הגצה"ה

 םירבג לש תונושאר תוצובק גרוהל איצוהל ולחה 25 6.41-ב

 םיעברא .תסנכה-תיבב םירבג הברה וזכור םוי ותואב .םידוהי

 םה .היבטלב הדובעל ,לוכיבכ ,ולבוהו ואצוה םידוהי םירבג

 .ורונ םש ,הרייעל הכומסה השרוחל דע ואבוה
 ןידה-ךרועו סיסוב סיסאטס יאטילה הרומה ואב 26.6.41"ב

 םידוהי לש תפסונ הצובק ושרדו תסנכה-תיב לא סישפורק

 תחורא"ל םהל םישורד םירבגהש ,ורמאו וצצולתה םה .הדובעל

 םהידי ולבכ ,םיקזח םידוהי םירבג םיעבראב ורחב םה ."ברע

 רגא'ז"בש ידוהיה תורבקה-תיב לא םוכילוה ,םבג ירוחאמ

 .תוומל םהב וריו "השדחה
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 וטיגכ העבקנש ,תחא הנוכשב םידוהיה לכ וזכור ילוי תליחתב
 תא םג םיאיבמ ויה ןאכל .הרימש אלל לית-רדגב ביבס הרדוגו
 ,ןאשרוקמ םידוהיה ידירש ואבוה .הביבסבש תורייעה ןמ םידוהיה

 ,ןאיקוש ,קושיליוודר ,קורק ,למיי'ז ,קושינאי ,יקשירט ,ןאיליפופ

 ,הבוקיול ,יוורקופ ,הבוקניל ,לקשינוי ,יקורק ,הלשקריט ,םלק

 .םידוהי םיפלא תעבשל לעמ םש וזכור לכה-ךסב .דועו םוגיל

 דקפמ רזע ודי-לעו סיק'צאק .ס דמע "םיטסיביטקא"ה שארב
 חלשנש ,לפיוטנמ םשב ינמרג היה םכירדמ .סיטיַאמס הרטשמה

 .םישדוח המכ רגא'זב ההש אוה .ילוואשמ ופאטשיגה ידי-לע
 -תולועפל םוקמב ''םיטסיביטקא"ה תא ןברידו תיחרזא שובל היה
 .םידוהיה דגנ הדמשה

 אלל וטיגה היה ,רומאכ .אושנ אלל ויה וטיגב םידוהיה ייח

 סנכיהל םיבטלהו םיאטילהמ העינמ לכ התיה אלו ביבסמ הרימש

 ,תולגעו םיסוס םע םיצרפתמ ויה םה .םנוצרכ וב תושעלו וטיגל

 גציימ ףוג םוש .םימלענו םשפנ הקשחש המ ןהילע םיסימעמ
 לכויש ףוג רוציל וסינ להקה ידבכנמ םידחא .וטיגב היה אל

 תויורשפאו םיעצמא לכ אלל ויה םה ךא ,יהשלכ הרזע שיגהל
 .רבד תושעל ולכי אלו

 םישנל קרו תסנכה-תיבב ןולל םיבייח םירבגה ויה תולילב
 םיצרפתמ ויהש הלאכ םג ורסח אל .םיתבב ןושיל ןתינ םידלילו

 .ןהב םיללעתמו תורענו םישנ םיאיצומ ,םידוהיה יתבל תולילב

 -יכרצמ שוכרלו קושל תאצל היה רתומ עובשב דחא םוי

 .םידוהיל רוכמלמ וענמנ קושל םיאב ויהש םירכיאה ךא ,ןוזמ

 וליג םיבטלהו םיאטילהש האנשלו תוירזכאל ףוס היה אל
 .םידוהיה יפלכ

 .הדוארב 'בגה םע הרקמה שמשל לוכי תוירזכאל המגוד

 המוקהמ הצפק איה .הילא ולפטנו התרידל וצרפתה םיאטיל

 ולצעתה אל .הרובש לגר םע בוחרב תבכוש הראשנו הינשה

 התיבל הרזח התוא ולעהו הומירה ,התרידמ ודריו םיאטילה

 .ןזרגב הוחצר רק םדבו הטימב הוביכשה ןאכו

 םהל ועבק גהונ .הדובעל םידוהי םיאיצומ ויה םוי ידמ

 םיאצויה תצובק ינפל ףיר ברה תא םידימעמ ויה :םיחצורה

 קורה עלבנ .וינפב קורילו רובעל ךירצ היה דחא לכו הדובעל

 םהייחב ומלישש ויה .ברב עוגפל ולכי אלו םידוהיהמ םיבר יפב

 הדובעל אציש ימ לכש ,ותדע ינב לע ףיר ברה דקפ .ךכ-לע
 .וינפב קוריל בייח

 העיגה הז םויב .ב"שת םירופיכה םויל דע םירבדה וכשמנ ךכ

 (ודנמוק רדנוז) תודחוימה תוגולפהמ םינמרג תצובק רגא'זל
 רכיכב ףסאתהל ווטצנ םידוהיה .םיאטיל רזעדירטוש םע דחי

 רגא'זמ םישנא רפסמ הגולפה דקפמ לא ונמזוה ברע-תעל .קושה

 .ךרע-ירבדב וא בהז-תועבטמב ףסכ םוכס איצמהל ושקבתנו

 ורבעוי יכו ,ער לכ םהל הנואי אלש םהל חטבוה תאז תרומת

 .םתייחמל וחיווריו ודבעי םש ,לזרבה תליסמל ךומס ,רחא םוקמל

 בצייתהל םיקזח םירבג םישולש לע דקפ ינמרגה הגולפה דקפמ

 שמשל היהי םדיקפת .הרטשמה-תנחתב ברע ותואב דוע וינפל

 ,םויה תרחמל ץבקתהל םידוהיה לכ לע .םוקיש-הנחמב םיחקפ

 .םהינפב םאני אוהו קושה רכיכב ,ב'שת ירשתב א"י
 .קושה רכיכב םידוהיה לכ ולהקתה םירופיכה םוי תרחמל

 ,ןיבה םידוהיה ןמ ןטק קלח .םידליה תא םג איבהל הוויצ דקפמה

 בורה .םהידלי תא איבחהל וסינ ןכ-לעו ,שחרתהל לולע והשמש
 .הדוקפה ירחא ואלימ

 חיטבה אוה .בהלנ "םואנ"ב דקפמה חתפ ,ךרעל ,9 העשב

 אטיל תודהי

 עצמאב ,םואתפ .םיבוט ויהי שדחה הדובעה-םוקמב םיאנתהש

 םיאטיל וצרפ ביבסמ תורצחה לכמו ותיקורשמב קרש ,וירבד

 .םידוהיה לע הירי-תונוכמב םירוי ולחהו ,םש ורתתסהש ,םינייוזמ
 לע וחרב ,םידוהי" :יקסרוגז רתלא לש ותקעצ העמשנ זא

 םהינש .ןייוזמ יאטיל רקדו ןיכס ףלש ומצע אוה "!םכשפנ

 ינש יאטיל לע רעתסה ,ןמרקא םהרבא ,ינש ידוהי .םיתמ ולפנ

 תודגנתהה ייוליג ךות .הרונ ןמרקא םהרבא .ונורגב בטיה וכשנו

 ילוואשמ הרזע הקעזוה .טלמיהל םידוהיה ןמ םיבר וחילצה

 לע טלתשהל םיאטילה םהירזועו םינמרגה וחילצה התרזעבו

 רבעוה ספתנש ימ לכו ,וחרבש הלא ירחא םישופח ולחה .םידוהיה

 .תורוב םינכומ רבכ ויה ןגל ךומס .(ףארגה לש ןגה) "קראפייל

 םוגרה םינייוזמ םיאטילו תוצובק-תוצובק ולבוה םידוהיה

 לש תינוכמב תורובה לא ולבוהש תוצובק םג ויה .הירידתונוכמב
 .ילוואש תייריע

 םהילגרב םתוא םיספות ויה םיחצורה .ורי אל םינטקה םידליב

 ןאכ םג .רובל םייח וכלשוה םיבר .םיצעב םהישאר םיצחומו

 הידוהי השאב השעמ .רעיש ירמסמ תוירזכא ישעמ ולגתנ
 הואיצוה קועצל הלחהשמ .תדלל הערכ םשו רובל הכלשוהש

 ןכ-ירחאו ,תדלל הל ונתנ ,הדשב הוביכשה ,רובה ןמ םיאטילה

 .ףיר לארשי ןקזה ברה םג ויה םיחצרנה ןיב .הקוניתבו הב ורי

 רגא'ז לש קושה .ןכ ינפל דוע חצרנ ,ףיר לדנוז-קחצי ברה ,ונב

 ,םיאבכה תינוכמ תא ילוואשמ איבהל וצלאנש דע םד אלמ היה

 םירבקל ולבוה םימי השולש ךשמב .תובוחרה תא ףוטשל ידכ

 תא ץלאל ידכ .םהיאובחמב ורונש םידוהי לש םהיתויווג

 תונוליקה תא םיאטילה ואיצוה רתסה-תומוקממ תאצל םידירשה

 וראשנ םידדוב קר .םימ בואשל ולכוי אלש ידכ ,תוראבה ןמ
 .םייחב

 תרטשמ דקפמ .םינמרגה תא ףא המיהדה םידוהיה תודגנתה

 -תירבמ "םיעוריאה תעדוה"ב בתוכ הינמרג לש .ד .סהו ןוחטבה

 תדחוימ תוליעפ" :ראשה ןיב ,* 1942 ראוניב 14 םוימ ,תוצעומה

 םידוהי 50 וצרפתה 1941 רבוטקואב 2"ב .רגא'זב םידוהיה וליג
 ,ןכ ינפל ...ורונו בחרנ דוצמ ירחא וספתנ םבור .וטיגה ןמ

 ןמיס יפ-לע ,םידוהיה וליג לוסיחח םוקמל הרבעהה תעשב

 -ץאזנייא"ה ישנא דגנו רמשמה דגנ הליעפ תודגנתה ,םכסומ

 -לע ידוסי שופיח םלצא ךרענ אלש ,םידחא םידוהי ."ודנאמוק

 ורעתסהו םיחדקאו םיניכס ופלש ,םיאטילה ןוחטבה ישנא ידי

 ,הרטשמה ישנא לע ,"רלטיהל תוומ" ,"ןילאטס יחי" תואירקב
 150-ש ירחא .דימ האכוד תודגנתהה .ועצפנ םהמ העבשו
 לא םידוהיה רתי לש הרבעהה הלהנתה םוקמב ורונ םידוהי

 ."םיכוכיח אלל לוסיחה םוקמ

 םירבג 633 וחצרנ 2.10.41-בש טוריפה ירחא ,רגי לש ח"ודב

 2236 דחיב ,םידוהי םידלי 496-ו תוידוהי םישג 1107 ,םידוהי

 אכוד רשא ,דרמ ץרפ םידוהיה תאצוה תעב :הרעהה האב ,שפנ
 םינזיטרפ העבש .םוקמב םידוהי 150 ורונ יוכידה ךלהמב .םוקמב

 .ועצפנ

 ינומה חבט" רפסב העיפומה ,רגא'זב םיחאה-תורבק תמישרב

 : תומוקמ ינש םינמוסמ ,'ב קלח "אטילב
 -עמה תואובמב ,רגא'זב ידוהיה תורבקה-תיב -- םוקמה .1
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 הדשה ירפ

 ; רגא'ז ריעה ילופישב תיחרזמ"תינופצ ,(ןגה) "קראפ"ה 2

 םישנ ,םירבג 2401 -- םיחצרנה רפסמ ;2.10.1941 -- ןמזה

 .םידליו

 תורוקמ
 לאקזחי ; 1032/931 "םשו די" ןויכרא ,7 ,ןאמצרפ תויודע

 ,ימלשורי .א ; 1670/1556 'סמ ,םש ,28,10.47 ,ןאשרוק לע רשיילפ

 .60--58 'מע ,י"כ ,אטיל-ןופצ ןברוח סקנפ רוצק

 ןארא'ז
 (2 א 1)

 תוחפשמ רפסמ הב ויח האושה תנשב .זלט זוחמב הנטק הרייע

 .תוידוהי

 ילוי תליחתב ורבעוהו םידוהיה וזכור ינמרגה שוביכה םע

 .זלטב ןאיבושיו הנחמל 1

 .הביבסהו זלט ידוהי לרוגכ היה םלרוג
 (הבוטיר ,זלט : האר)

 ילסו'ז

(141 251 ) 

 ,ראדישוק ריעהמ מ"ק 10-כ ,יקורט זוחמב תאצמנ ילסו'ז

 הרייעב ויח האושה תנשב .הנליוול הנבוקמ ךרדה תיצחמב
 .םידוהי 1000דכ

 תמחלמל םינושארה םימיב רבכ הרייעב וארנ םינמרגה

 חורבל הסינ תידוהיה היסולכואהמ קלח .מ"הירב--הינמרג

 ץלאנו םדקתמה ינמרגה אבצה ידיזלע קבדוה ךא ,מ"הירבל
 .ילסו'זל רוזחל

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה וכפה םיטייבוסה וגוסנ וב עגרהמ

 ויהש םיבשותה ןיבמ הלא לכ ורצענ םינושאר .םוקמה יטילשל

 ורצענ .םייטייבוסה תונוטלשה םע הלועפ-ףותישב םידושח

 םבצמ המ דימ ושיגרה םידוהיה םירוצעה .םידוהי-אלו םידוהי

 ,םירקחנ ויה םידוהי-אלה םירוצעהש דועב .םהל הפצמ המו

 ירה ,םיררחתשמ ויה -- תורומח תומשאה םדגנ ויה אל םאו

 ,םידוהי םתויה תדבוע הקיפסה .ורקח אל ללכב םידוהיה תא

 .םשמ רזח אל םהמ שיאו ,ראדישוקל םליבוהל ידכ

 .םידוהיה ראש לש םרות עיגה "םיטייבוסה ידיסח" ירחא

 .הדובעל םידוהיה תא םיחלוש "םיטסיביטקא"ה ויה םוי-םוי

 התיה הדובעה .תרחא הדובע לכבו תובוחרה יוקינב וקסעוה םה

 .בוריקב ,םיירהצה-רחא שמחב תמייתסמו רקובב םכשה הליחתמ

 -יכרצמ .תיבה חתפמ האיציה םהילע הרסאנ םהיתבל םבוש םע

 יחתפ לע רזחלו ןכתסהל םהילע היהו םהל וקפוס אל ןוזמ

 אלמ ףסכ תרומת ,םהל ורכמיש ןנחתהלו ,םידוהי-אלה םהינכש

 .םהיתוחפשמ תלכלכל והשמ ,ןיפילחב וא

 יתלב םירקבמ" ינפמ תוומ-תמיאב םייורש ויה הלילו םוי

 ,דודשל ,םהיתבל ץרפתהל וגהנ םינייוזמ םיאטיל ."םייופצ

 .םחור לע הלועה לככ ללעתהלו זובל
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 םירבגה לכ תא ואיצוה ,הלילה עצמאב ,1941 טסוגואב 17-ב
 10 םש וקזחוה םה .ראדישוקל םתוא וריבעהו םישנהמ קלחו

 דילש השרוחב וחצרנ (א"שת לולאב 'ג) 26.8.41"בו םימי
 .םוקמב ורבקנו ,הביבסהו ראדישוק ידוהי םע דחי ,ראדישוק

 םש ,קושילימסל 22.9.41-ב וריבעה ילסו'ז ידוהי תיראש תא

 תבריקבש השרוחב (ב"שת ירשתב ו"ט) 6.10.41-ב וחצרנ
 .הביבסב תורייעהמ םידוהי דוע םע דחי ,הרייעה

 .'תויצקא"המ טלמיהל וחילצה םידלי ינשו םישנ שולש קר

 םירוסיו תואלת ירחאו הביבסב םירכיא לצא טלקמ ואצמ םה

 .ררחתשהל וכז ץק-ןיא

 'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ ילסו'ז תביבסב םיחאה"תורבק םינמוסמ ,'ב קלח

 ; בייליסאו תולעת ארקנש המ ,ראדישוק תשרוח -- םוקמה .1

 םישנ ,םירבג 1911 -- םיחצרנה רפסמ ;26.841 -- ןמזה

 .םידליו

 -תינופצ רטמ 200-כ ,רעיה ילופיש ,קושילימס -- םוקמה 2

 962 -- םיחצרנה רפסמ ; 6.10.41 -- ןמזה ; הרייעהמ תיחרזמ

 .םידליו םישנ ,םירבג

 תורוקמ

 .םילשורי ,ןמקרב-ףיש היער לש התודע

 (ראדישוק : האר)

 רמז'ז
(141 ]1 ) 

 האושה תנשב .אטיל לש החרזמ-םורדב יקורט זוחמב הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 200-כ הב ויח

 ינפל דוע .1941 ינויב 25-ב וא 24-ב רמז'זל וסנכנ םינמרגה

 והשמש ,שיגרהל םידוהיה ולחה ןושארה ינמרגה לייחה הארנש
 .ברקו ךלוה םויאו ארונ

 ,לוכיבכ ,םידוהיהש הלבח-ישעמ לע תועומש וצפוה םוי ידמ

 ,םיאטילב ורי יכ ,קשנ םדיב יוצמ יכ םהילע ולילעה .םיעצבמ

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ידיב הלתמא שמיש הז לכ .דועו

 לכ םהיסיכל םימש ויה םה .םידוהיה יתבב "םישופיח" ךורעל

 -תיבל םתוא םיחלושו םירבגה תא םירצוע ,ואצמש ךרע"רבד
 .ראדישוקב רצעמה

 םידוהי לע םירסואה ,םיווצ ואצוה םינושארה םימיב רבכ

 .הזב אצויכו ןוזמ-יכרצמ תונקל ,הרייעה תובוחרב תואריהל

 ,העומש "םיטסיביטקא"ה וציפה םינמרגה תסינכ ירחא רצק ןמז

 דימ .שרדמה-תיב תפצרל תחתמ ץפנ-רמוח ואיבחה םידוהיהש

 םחלשל ידכ םירבגה לכ תא ורצעו םידוהיה יתב לע וטשפ

 .םתוא וררחש םימי המכ רובעכ .הדובעל

 םש ,תסנכה-תיבב םידוהיה לכ וזכור 1941 טסוגוא ףוסב

 ואצוה (א''שת לולאב 'ד) טסוגואב 27-ב .םימו םחל אלל וקזחוה

 ,תורוב םינכומ רבכ ויה םש ,סיקשיקידאלו רפכל םירבגה לכ

 -והיה ואבוה תוצובק-תוצובק .םיימוקמ םיאטיל ידי-לע ורפחנש

 .ורבקנו וחצרנ ,הגירהה םוקמל םיד

 וחצרנ ,(א"שת לולאב 'ה) 1941 טסוגואב 28 ,םויה תרחמל

 .םישנהו םידליה
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 םישנה לכ םע דחי גרוהל תלבומ תויהל הדמע ןיקצוק םירמ
 אבוהו םדוק רסאנ יכ ,התא היה אל רבכ הלעב .םידליהו

 הידידומב התיצהו הדמע .הל הפצמ המ םירמ העדי .ראדישוקל

 רשאמ -- ךכ בטומ .הפרשנו תובהלה ךותל הצפק ,התיב תא

 ! םיחצרמה ידיב לופיל
 : םיאצומ ונא רגי ח"ודב
 -- םיחצרנה ;ראדישוק -- םוקמה ; 26.8.41 -- ךיראתה .1

 .1,911 -- םידליו םישנ ,םירבג ,םידוהיה לכ
 םיחצרנה ;רמז'זו קושישמור םוקמה ; 29.8.41 -- ךיראתה 2

 .םידוהי םידלי 197 ,תוידוהי םישנ 567 ,םידוהי םירבג 20 -
 םיחאה-ירבק םינמוסמ ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב

 : תואבה םילמב ראדישוקב
 ,רמז'זמ תינופצ מ"ק 3-כ ,ןושארטס תשרוח -- םוקמה .1

 ןמזה ; סיקשיקידאלו רפכה דיל ,רמז'ז--ראדישוק ךרדמ מ''ק 2

 .םירבג -- םיחצרנה ; 26.8.1941 --
 ןמזה ;בייליסאו תולעת ארקנה םוקמ ,ראדישוק תשרוח ;2

 .םידליו םישנ -- םיחצרנה ; 26.8.1941 --

 .שפנ 1,911 -- תומוקמה ינשב םיחצרנה רפסמ

 תורוקמ

 .הננער ,ןוד לאיחי ; תובוחר ,יקצימלק קחצי תויודע

 קידי'ז
(41 1% 1) 

 הברעמ מ"ק 20-כ ,אטיל לש הנופצב ,קיי'זמ זוחמב הרייע

 .םידוהי 200-כ הב ויח האושה ברע .זוחמה-ריעמ

 וטלתשה דימ .1941 ינויב 25-ב קידי'ז תא ושבכ םינמרגה

 ושענ םידוהיה ייחו םיאטילה "םיטסיביטקא"ה הרייעה לע

 רשכ היה רבד לכ .הזיבבו דושב וקפתסה אל םיערופה .רקפה

 ןמזה תא ואצמ םג םיבר םיאטיל .םידוהי חוצרל ידכ םהיניעב
 : םיינייפואה םירקמה דחא ןלהל .י'תונובשח" קוליסל םיאתמ
 .ןמיינ .נ .י ינוונחהמ ןוצר-עבש היה אל קידי'ז בשות יאטיל

 המחלמה ץורפ םע .םהיניב ורחתה םהו תויונח ויה םהינשל

 רבדה .היבטלב ,לובגל רבעמ הרגש ,ותב לצא ןמיינ חראתה

 ןמיינ תא חוכב איצוה ,תבה לש התיבל עסנ אוהו יאטילל עדונ

 וילע הוויצו ידוהיה תורבקה-תיבל ותוא איבה ,תבה תיבמ

 זאו רופחל רמג ןמיינש דע הכיח יאטילה .ומצעל רבק תורכל

 ךותל ססוג לפנש דע וב םולהל ליחתהו תאה תא וידימ ףטח
 ונברוק תא רבקו רפעב רובה תא תוסכל רהימ יאטילה .רובה

 .יח ונדועב

 לכ לעש ,וצ םסרופ םינמרגה תסינכל םינושארה םימיב רבכ

 םימי עובש םש וקזחוה םה .שרדמה-תיבב זכרתהל םידוהיה
 םיאטילה וקיפסה הז ןמז ךשמב .םימויא םיאנתבו אמצבו בערב
 .םידוהיה לש םשוכר לכ תא דודשל

 קחרמב ,רהנה דיל ,קיטסאלל םידוהיה ולבוה שרדמה-תיבמ

 ןוזמ .ןלקיפ ידוהי םג ואבוה םשל .הרייעהמ םירטמוליק המכ

 םירכיאה יחתפ לע רזחלו ןכתסהל םהילע היהו םהל ןתינ אל

 ףלח ךכ .םיצפח תרומת וא אלמ ףסכב ןוזמ תונקל שקבלו
 וחלש םירבגה תא .םישנל םירבגה ןיב ודירפה זא .ףסונ עובש

 ,ידוהיה תורבקה-תיב די-לעש םימסאב םתוא וסינכהו קיי'זמל

 אטיל תודהי

 המ-ןמז .הביבסהו קיי'זממ םידוהי הברה םיזכורמ רבכ ויה םש

 וחצרנ רצק ןמז רובעכו ,הביבסב ,םירכיאה לצא תואלקחב ודבע

 .קיי'זמ ידוהי םע דחי

 םימסא םתואל קיטסאלמ טסוגואב 4-ב ורבעוה םידליהו םישנה

 םישנה םע דחי וחצרנ םה .קיי'זמ לש ידוהיה תורבקה-תיב דילש

 .הביבסהו קיי'זממ וזכור רשא םידליהו

 לצא רתתסהל םייתנש ךשמב וחילצה קידי'זמ תורענ יתש

 ךישמהל ודחפש וא ןקיזחהל םיאטילל סאמנ ףוסבל .םירכיא

 הרטשמל תורענה תא וריגסהו םירכיאה וכלה .םידוהי ריתסהלו

 ךשמבש ,הדבועהמ עתפומ הכ היה ינמרגה דקפמה .תינמרגה

 .ןשפנל ןבזעל דמעש דע ,רתתסהל תורענה וחילצה בר הכ ןמז

 לכל תוירגיס עיצהו םיאטילה רזעה-ירטושל הנפ ,וב רזח ףוסבל

 ...םיצפוק הברה ואצמנ ולא תוירגיס לע .ןתוא תימיש ימ

 םיטעמ קר וחילצה תוצעומה-תירבל חורבל וסינש םידוהיהמ

 ברע ועקתנש םידדוב ויה .םיכרדב ופסינ םבור .םשל עיגהל

 .הנבוק וטיג ידוהי לרוגכ היה םלרוגו הנבוקב המחלמה

 .רדוגמ םוקמהו הבצמ המקוה קיי'זמב םיחאה-תורבק לע

 תורוקמ

 .הננער ,ןוד לאיחי ; תובוחר ,יקצימלק קחצי תויודע

 ; תספ .א י"ע ומשרנש יפכ ,רנ'זריק 'בגו סרוק בייל לש םתודע

 אנח תודע ; 1455/279 "םשו די" ,ןיפיצ לאכימ לש ירוטסיה ןולאש

 : יבוקעי .י ; 1771/1631 "םשו די" ,םיובנזור יבצ י"ע המשרנ ,ףייר

 .16.9.45 "רבד" ,"םירפסמ אטילמ םילוציו"

 (קיי'זמ : האר)

 םיָי'ּז
(1 21 ) 

 ויח האושה תנשב .ןאדייק זוחמב הנטק הרייע איה םיי'ז

 .תוידוהי תוחפשמ 20-כ הב
 ןאדייקל םיי'ז ידוהי לכ ורבעוה ,טסוגוא תליחת וא ,ילוי ףוסב

 .םש םקוהש וטיגב ואלכנו

 .ןאדייק ידוהי לרוגכ היה םלרוג

 (ןאדייק : האר)

 למיי'ז
( 15 151/11 ) 

 30-35 ,אטיל ןופצב ילוואש זוחמב הנטק הרייע איה למיי'ז

 למיי'זב ויח האושה תנשב .היבטל לובגל בורק ,קושינאימ מ"ק

 .תוידוהי תוחפשמ 50דכ

 שדוחה ךשמב .1941 ינוי ףוסב קר הרייעל ועיגה םינמרגה

 םהילע אב ןוסאה .תודחוימ תושיגנמ םידוהיה ולבס אל ןושארה
 "םיטסיביטקא"ה וזכיר רשאכ ,1941 טסוגואב 8-ב ףטחכ

 רעי ךותל הרייעהמ מ"ק 2 םוליבוה ,םידוהיה לכ תא םיאטילה

 ןיא ךא ,םויכ רדוגמ םיחאה-רבק .תויריב םלוכ תא וחצרו

 וקיפסה יכ ,ןוילכמ ולצינ תוחפשמ רשעכ .הבצמ םוש וילע

 .תוצעומה-תירבל חורבל

 ,רפיוהלוש םהרבא חקורה לש ץמואמה ןבה ,דחא ידוהי רוחב

 דליהש ודיעה םיימוקמ םירמכ ינש : תדחוימ ךרדב םייחב דרש



 הדשה ירע

 תויחל ריעצל וחינה וז תודע ךמס לע .ידוהי היה אל ץמואמה

 .האושה תפוקת תא רבע אוהו

 רשא הדועת "תואטיגה ימחול תיב"ל רסמ אטילמ שדח הלוע

 .הנממ םינמרגה שוריג ירחא דימ למיי'זב אצמ

 זוחמה שארל למיי'ז לש םוקמה-תצעומ תבתוכ ךמסימב

 למיי'זבש םיעידומ ונירה ,962 'סמ םכלשל הבושתב" :ילוואשב

 טסוגואב 8-ב תוומל ורונ םהמ 160 .םידוהי 205 ה"סב ויה

 ,ורזחו חורבל וסינש ,תוידוהי םישנ יתש תואצמנ תעכ .1

 ."רגא'זל הנחלשית ןהו

 י'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 ,יאישיליו רפכה דיל ,רעיב אצמנ םיחאה-רבקש רסמנ ,'ב קלח

 .ףטו םישנ ,םישנא 100 וב םירובקו ,הרייעהמ מ"ק ינשכ

 תורוקמ

 .םיקיפא ץוביק ,רמרק יבצ ; םייתעבג ,יקסרגז לביפ תויודע

 ."תואטיגה ימחול תיב" ןויכראמ הדועת

 ןאדייווח
 (תטאסגהאה )

 הב ויחש םידוהיה רפסמ .גירוואט זוחמב הרייע איה ןאדייווח
 .שפנ 350-כ היה האושה ינפל

 הרייעה תא הלהבב םידוהיה ובזע ,המחלמה ץורפ םע ,'א םויב

 אובחמ ושקיב םה .סונ קיחרה אל דחא ףא םלוא .תוצצפה דחפמ

 .ןאדייווחל ורזח םינמרגה לש םאוב רחאלו ,םיכומסה םירפכב

 הרצעמל טרפ ,יסחי ןפואב טקשב ורבע שוביכל םינושארה םימיה
 תיטסינומוקש ,הילע ונישלה םיאטילהש ,לדאנ ,תחא הריעצ לש
 .איה

 הצובק הרייעב התארנ ,םירהצה תועשב ,ינויב 29 ,'א םויב

 ופאטשיגה שאר לש ונגס ,סיטשקאי םשארבו .ס .ס ישנא לש

 יתב לע וטשפ םיאטילה "םיטסיביטקא"ה םע דחי .גורקדייהב

 לבא ,ואבחתה םיבר .הלעמו 15 יגב םירבגה תא ורצעו םידוהיה

 דע שפחלמ ואלנ אל ,הרייעה ישנא לכ תא וריכהש ,םיאטילה

 קושה רכיכב וזכור ,שיא 50-כ ,םירוצעה .םירבגה לכ ואצמנש

 םמצעב .ס.סה ישנא .םיאטיל לש קזח רמשמ םהילע דמעוהו

 ךורעל ,דועו הבוקיול ,ןאיניטלַאק תוכומסה תורייעל דימ וצא

 .םידוהיה לע דיצ םש םג

 האלמ התיה הרייעהו ,םילותקה גח ,עובשב 'א םוי הז היה

 וצימחה אלש ,רדהנ יוליב הז היה םהיבגל .םיגגוח םיאטיל

 ריעצ ,"רדהנה הזחמ"ל וגעלו ולהקתה םה .וב תופתתשהה תא

 ,הרייעה לש הבר ,ןרבג לבייפ-אגרש 'ר ברה לא שגינ דחא
 ןומהה תעורת לוקל ריוואב קרז תורעשה תא .ונקז תא וזזגו

 .םייפכ-תואיחמו

 תואלמ תויאשמ םע ןאדייווחל .ס .סה ישנא ורזח ברע תונפל

 -ושה ןיב התע רבע סיטשקאי .תורחאה תורייעב ופטחנש ,םירבג
 ויניעב וארנש הלא תא .םישנאה ןיב דירפהו קושה רכיכב תור

 תוינוכמב םוקמ היה אל םיראשנה לכל .ררחש םישושתו םישישק

 ותונחל וסנכוה ראשה .םהמ קלח קר עסוה ןכלו תופופצה

 דע רמשמ םהילע דמעוהו םתוא ולענ .ןמסוז ןורהא לש הקירה
 .הרייעהמ םה םג ואצוה זאו ,רקובה

 "םיטסיביטקא" ידיב דימ ואבוה םישושתהו םישישקה םירבגה

 ,חקורל ץוחמ ,םלוכ ורונ םשו ידוהיה תורבקה-תיב דיל םיאטיל
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 ןמז םייחב קזחוה אוה .ול הקוקז התיה תיאטילה היסולכואהש

 .חקורה םג חצרנ -- ומוקמ תא אלמיש ,יאטיל אצמנ ךא .בר אל

 םהיתבמ םידליהו םישנה לכ ושרוג ,םירבגה וחקלנש רחא

 .הבוקיול בוחרב ותבריקבש םיתבה לאו שרדמה-תיב לא ורבעוהו

 תחקל הביבסה ירכיא התע םיאב ויה ןאכלו וטיג םהל עבקנ ןאכ
 ידיב ולוכ אצמנ וטיגה לע ןוטלשה .תיאלקח הדובעל םישנ

 ישארמ .וטיגה יבשויב וללעתה םהו ,םיימוקמה "םיטסיביטקא"ה

 רמוכה לש ויחא ,סאמילימ סאדאלו היה הרייעב םיערופה

 רפכב בשי סאדאלו .רבעשל יאטילה םייסה רבח היהש סאמילימ

 וילא .םוקמב םיטסילואשה יקיתוומ היהו ךומסה המופורפ

 התיה וז הישילש .סילוי'זאקו סילאישרוק סאצניו התע ופרטצה

 עשרה ישעמב הנושאר התיה םדיו םידוהיה דגנ תופידרב הליעפ

 .עשפהו

 וטיג לא םהירבח םע סילוי'זאקו סילאישרוק ואב ברע ידמ

 ןתוא וכילוה ,םהיניעב וארנש תורוחבה תא ואיצוהו םישנה

 .ואצוהש רחאל ורזח אלש םישנ ויה .ןתוא וסנאו והשלכ םוקמל
 היה ןרשבשכ ,הרייעה דיל השרוחב תוגורה ואצמנ ןהמ המכ

 .תוירגיס לש שאמ רתויב םישיגרהו םיעונצה תומוקמב ךורח

 םיאיצומ יכ ,םישנל ועידוה ,תוכוסה גח רחאל ,ויתסה ימיב

 ןהל וצעי .םירבגה םידבוע וב םוקמה לא םידליה תאו ןתוא

 הרייעהמ ואצוה םלוכ .רשפאה לככ םיבר םיצפח ןתא תחקל

 תוינוכמהש דע ,ןאיניטלאקל ןוויכב לליש ךרד ועסוהו תויאשמב

 ,םירופח תורוב רבכ ויה םש .ןיבוט רפכה דיל השרוחב ורצענ

 .םוקמב םלוכ ורונ םידליהו םישנהו

 גורקדייהל ולבוה ןאדייווחמ 1941 ינויב 29-ב ואצוהש םירבגה

 וז ריעב הדובע-תונחמב םובישוה םינמרגה .לממ לבחבש

 -סרווב ובשוה ןאדייווח ישנאמ םיבר .ךרפב םודיבעהו הביבסבו

 תולעת תריפחב ,םישיבכב ,המדא רושייב ודבעו ןקנינימ

 ,ןאדייווחמ םיאטיל םע םישגפנ ויה הלא תומוקמב .המודכו

 םישנה לרוג לע םהל עדונ םהיפמו ,הדובעל ןאכל ואבוהש

 .הרייעב םידליהו

 גורקדייה תונחמב ןאדייווחמ םירבגה וקזחוה םייתנשמ הלעמל

 ןמז ךשמב .אטיל תורייעמ ןאכל ולגוהש ,םידוהיה ראש ךותב

 ילויב 19-ב .םהמ תואמ וחצרו תויצקא המכ םינמרגה ועציב הז

 לש םאוב ירחא תועובש השולשכ ,(א"שת זומתב ד"כ) 1

 -ושתו םילוח ןכו ,םיבר םישישק ודרפוה ,תונחמה לא םידוהיה

 דיל ,י'ציבדואישב ורונו יאטילה לובגל ןוויכב ועסוה םה .םיש

 ישוז ,ןורא השמ : ןאדייווח ישנאמ ויה םיחצרנה ךותב .טוטשיינ

 העצובש ,היגשה היצקאב .דועו ,ךולג בייל ,ןורא יבצ ,ןורא

 לבייפ-אגרש 'ר ,ןאדייווח לש הבר םג חקלנ ,1941 רבמטפסב

 .ןרבג

 ורבעוהו גורקדייה תונחמ לכמ םידוהיה ואצוה 1943 ילוי ףוסב

 ,היצקא דימ העצוב ,הז םימיא-הנחמל םעיגהב .ץיוושואל

 ןנחלא ,ץיבולרב ןויצנב :םינשבכל וחקלנ ןאדייווח ישנאמו

 םישגאה ורבעוה םיישדחכ רחאל .דועו ץכ ףסוי ,לשיפ ונבו לשופ

 וקזחוהו ברחה וטיגה לש תוסירהה יוניפב וקסעוה םש .השראוול

 ,סופיט תפיגמ תוגחמב הצרפ 1944 תישארב .םימויא םיאנתב

 :ויה ןאדייווח ישנאמ זא םיתמה ןיב .םידוהי יפלא הליפהש

 .(ףסוי לש ונב) ץכ ריעצהו ץיבולרב חרז

 םידוהיה םשמ ורבעוה ,השראוול תיזחה ברקתהב ,1944 ץיקב

 םישק םיאנתב םש ודבע םישנאה .ואכד הנחמל רקיעב ,הינמרגל

 .ןאדייווח ישנאמ םג םהיניבו ,ופסנ םהמ םיברו
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 וררחוש ,1945 לירפא ףוסב ,יאקירמאה אבצה לש ואוב םע

 ,דבלב העברא התע היה םרפסמ .ןאדייווח ידירש םג תונחמהמ

 .טיוול לרבו בולרט יבצ ,ןיזורד יכדרמ ,ץיבומרבא סחנפ :םהו

 המכ םשל ועיגה ,ןאדייווחל םיטייבוסה לש םבוש ירחא

 .םירחא תומוקמב המחלמה ימיב ואצמנש ,הרייעה ידילימ םידוהי

 אצי ןכ ירחאו הנבוק וטיגב בשיש ,לדאנ םייח היה םהמ דחא

 לחה ןאדייווחב .םידוהיה םינזיטרפה םע דחי תורעיה לא םשמ

 םהישעמ לע םיבר םיטרפ ול ועדונו םידוהיה חצרב רקוח לדאנ

 -- "םילודג"ה תשולש םלוא .םיאטילה םיערופה לש םיירזכאה

 ואצמו הרייעהמ וחרב -- סילוי'זאקו סילאישרוק ,סאמילימ

 ותיבב .םתגישה אל טפשמה דיו ,הביבסה תורעיב טלפמ םהל

 ,םירקי םיטיהר תחשה ךותב ואצמנו שופיח השענ סאמילימ לש

 -שמה .םידוהיה חצרב ףתתשה םש ,זלטמ םאיבה הריקחה יפלש

 םישנה תא עיסהש ,הרייעה בשות ,סוקטוב גהנה תא הרקח הרט

 אל חצרב ותופתתשה םלוא .םתדמשה םוקמ ,ןיבוטל םידליהו
 .ול וחינהו תחכוה

 תואגחב ןכו ,ןושאר םוי לכב .םמש ראשנ הרייעב שרדמה-תיב

 ולצינ הרותה"ירפס .תויפשנ םש ךורעל םיאטילה ולחה םהלש

 דע ולצא םקיזחה אוהו ,סאמילימ רמוכה ידיב שרדמה-תיבמ

 הרותה-ירפס תא רסמ ותריטפ ינפל .המחלמה תונשב ותומ םוי
 .םידוהיל םרסמיש וילע הוויצו ובורקל

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-ירבק תמישר יפל

 ,(יאיניבוט) ןיבוט רעיב םיחאה-ירבק םיאצמנ ,'ב קלח "אטילב

 ,תינופצ רטמ 300 דחאה : תומוקמ ינשב ,לליש הרייעהמ מ"ק 7

 המישר התוא יפל .ןיבוט רפכהמ תיברעמ-תימורד 350 ינשהו
 .םירבג 5007-ו םישנ 700 םש וחצרנ

 ןאיניטלאק ,לליש ישודק םג םתחונמ תא ואצמ הלא םירבקב
 .הביבסב תורחא תורייעו

 תורוקמ

 סחנפ ; ןויצל-ןושאר ,לדאנ םייח ; בקעי-הדש ,ןיזורד יכדרמ תויודע

 .תירבה-תוצרא ,ץיבומרבא

 ןאיווט
 (דגטזאא41)

 רימוקליו ישארה שיבכה לע ,רימוקליו זוחמב הנטק הרייע

 .רימוקליוומ מ"ק 15-כ ,'זבינופ---

 םידוהי 91 ןאיוואטב ומשרנ 1923 תנשב ןיסולכואה דקפמב

 םוקמב ידוהיה בושיה .שפנ 250 תב תיללכ היסולכוא ךותמ

 .דבלב תוטעמ תורשעל עיגה האושה תנשבו תחפו ךלה

 .רימוקליו ידוהי לרוגכ היה םלרוג

 (רימוקליו : האר)

 רווט
 (דיעמ 41)

 .םידוהי 102 הב ודקפתה 1923 תנשב .זלט זוחמב הנטק הרייע

 .דבלב תוחפשמ 20--15 הארנכ הב ויח האושה תנשב

 -גונ ,םיללעתמ םיאטילה םיערופה ולחה םינמרגה תסינכ םע

 אטיל תודהי

 אוצמל הסינו הרייעהמ חרב קלח .םידוהיה תא םיחצורו םיש

 םישפחמ ויה םיימוקמה םיערופה .םהינכש םירכיאה לצא טלקמ
 ותוירזכאב ןייטצה דחוימב .םתוא םיחצורו םירתתסמה ירחא
 .סאקסואטאק סיסאטס

 לרוג היה םלרוגו ,זלט דיל ,ןאיבושיוול םלוכ ורבעוה ףוסבל
 .הביבסהו זלט ידוהי

 תורוקמ

 ./--6(9/15) "םשו די" ,לאטנזיו ןויכרא

 (הבוטיר ,זלט : האר)

 גירווט
 (דגטת4סמ)

 הינמרג לובגמ מ"ק 8 קחרמב ,אטיל לש הברעמב זוחמ-ריע

 3000-כ גירוואטב ויח האושה תנשב .המחלמה ץורפ ינפלש

 .םידוהי

 --הינמרג תמחלמל ןושארה םויב רבכ ריעה תא ושבכ םינמרגה

 תא וליכ רשא ,תופירש הב וצרפו השערוה ריעה .מ'"הירב

 ושפיחו וחרב ,םידוהי-אלו םידוהי ,היסולכואה .היתב בור

 .מ"הירבל חורבל וקיפסה םיטעמ קר .םיכומסה םירפכב טלקמ

 םידוהי םתוא .ריעל םיבשותה בור ורזח תוצצפהה ךוש םע

 התיה רבכ םיאטילה םהינכש דיש ואצמ ,ופרשג אל םהיתבש

 -יביטקא"ה ידיב תעכ ונתינ םשוכרו םהייחש ,וניבה .םשוכרב
 .םיאטילה "םיטס

 תארוה הלח הילע ,מ"קה 25 תעוצרב הללכנ גיריוואט

 רוצעל ,המהֶאב סנה ,טיזליטב ופאטשיגה שארל רָאקָאלאטש
 .םיטסינומוקהו םידוהיה תא דימשהלו דימ

 ופאטשיגה שיא גירוואטל עיגה שוביכה ירחא םידחא םימי

 שקיבו סאליגרוי סאנוי שדחה ריעה-שאר לא הנפ אוה .ץרווש

 םתדוקפבו םתרזעב .םיטסינומוקה לש םתוהז תעיבקב ותרזע תא

 סאטואטנימ .פ הרטשמה דקפמו סאמילימ .ו זוחמה דקפמ לש

 ןיבמ .םידוהי-אל םיטסינומוק 257ו םידוהי םירבג 300 ורצענ

 -רסקב רצעמב וראשנ םידוהיה לכ .קלח וררחוש םידוהי"אלה

 .1 'סמ םילגרה דודג יניטק

 ומצע אוה .חצרה עוציב םויל 2.7.41-ה תא עבק המהָאב סנה

 עצבמ" וידוקפל תוארהל הצור אוהש עידוהו עצבמב ףתתשה
 .זזבהל גוהנל ךיא ועדי ןעמל ,"המגודל

 -אלה םיטסינומוקהו םירוצעה םידוהיה לכ ואצוה 2.7.41דב

 קחרמב ,יאטובזיו רפכה תבריקל ואבוהו ,רצעמב ורתונש םידוהי

 : םהל היהש המ לכ םידוהיה ןמ וחקל ןכ ינפל דוע .ריעהמ ןטק

 .םיקנט דגנ תולעת םדוקמ ויה םוקמב .המודכו ךרע-ירבד ,ףסכ

 ווטצנ םידוהיה .קומע קיפסמ היה אל תולעתה לש הז עטק

 לא תונטק תוצובקב םיללמואה ולבוה ןכמ-רחאל .וקימעהל

 םהינפשכ ךרב עורכל םהילע היה הלעתה תפש לע .תורובה

 -ירטושו ופאטשיגה ישנא ורדתסה םהירוחאמ .הלעתל םינפומ

 ךותל םופחד ךרב תפיחדבו םיערוכב ורי רשא םיאטיל רזע
 .םרבק -- הלעתה

 וחצרנש םידוהיה ןיב ויה םלּוא-טפשמב תויודעב רסמנש יפכ
 .טסומ ר"ד םיינישה-אפור ןכו הפי ר"ד אפורה

 ילויב 3-ה ןיב .ינש חבט ץרווש עציב גרוהל האצוהה ירחא



 הרשה י'רע

 .םידוהי םירבג לש הינש הצובק ללישל ךרדב החצרנ וב ירישעל

 .םידוהי םירבג 122 וז הצובקב ויה ופאטשיגה יחוויד יפל

 .קספ אל תוריעצבו םישנב תויוללעתהו םירבג לש םירצעמ

 םינייוזמה םיאטילה םינמואלה תטילשל ןושארה םויהמ לחה

 .העווזה ישעמל לובג היה אל גירוואטב
 ר"ד אפורה לש ותיבל ינמרג סנכנ םינושארה םימיב רבכ

 רופחלו ותיבמ תאצל וילע הוויצ ינמרגה .80 ןב שישי ,אריפש .י

 ,ססיה אפורה .תיבה ינפל היהש ,סוס רגפ וב רובקל ידכ רוב

 ןמ אפורה תא איצוה ינמרגה .תושעל וילע המ ןיבה אל יכ

 רופחלו ומע דחי תאצל טסומו דנילב תורבגה לע הוויצו תיבה

 אפורב הרי ,סוסה רגפ דיל אפורה תא דימעה ןכמ רחאל .רוב

 אפורה תא רובקל םישנה לע הוויצו ,וגרהו דבכנהו שישיה

 .סוסה רגפ םע דחי
 .ץיפש יול ברה תא םינייוזמ םיאטיל וספת םינושארה םימיב

 םידוהיה םיטסינומוקה תמישר תא םהל רוסמיש ונממ ושרד םה

 וב ורי םה .ץורל וילע וויצ ,עדוי וניא יכ ןעטש רחאל .ריעב

 וסנכנ םיחצורה .תיב לא סנכנו הנפ עוצפ .והועצפו וירוחאמ

 .שפנ והוחצרו וב וללעתה ,ונקז וזזג ,וירחא

 ,םיחלשנ ויה תוריעצ םישנו םירבג .םירצעמ ועצוב םוי-םוי

 -תורבקב םתומ תא ואצמ םלוכ .רזח אל שיא .הדובעל ,לוכיבכ

 .גירוואטל ביבסמ רשא םיחאה

 ,ודרשש םינקזה םירבגה טעמו םידליהו םישנה לש םבצמ

 ,המיאו דחפ יזוחא ,םימתוימו םיבוזע .םויל םוימ ערו ךלה

 .ודרשש םיתבה טעמל ביבסמ ריעב ובבותסה לכ-ירסחו םיבער

 1941 רבמטפסב 6-ב .יפוסה בלשה עיגה רבמטפס תליחתב

 לש ריעה-שארל 227 'סמ רזוח סאמילימ .ו זוחמה דקפמ חלש

 רזוחה .הרטשמה ידקפמל ןכו זוחמב תוצעומה ישארל ,גירוואש

 םע תוגהנתהל תוארוהה וטרופ הז רזוחב ."םוסרפל אל" רדגוה

 .םידוהיה

 יכו דחא םוקמב זכרל שי םידוהיה תאש ,עבק ןושאר ףיעס

 .הב ורחבי םמצעב םידוהיהש ,הצעומ םוקל הכירצ הז םוקמב

 זוישרב קרו ךא תושעיהל הכירצ תונוטלשל ידוהי לש היינפ לכ

 ,םיאולכה דקפמ ,דוד-ןגמ תדינע לע תוארוהה ויה ןלהל .הצעומה

 ,תוכרדמב שומישה רוסיא ,םידוהי-אלל שוכר תרבעה רוסיא

 םיישפוחה תועוצקמה לכב ןכו םידוהי קר ותרשי םידוהי םיאפור

 םתוא ,םידוהיה עוצקמה-ילעב קר םה ללכה ןמ םיאצוי .םירחאה

 ;םתכאלמ השעיש "ידוהי אל" ןיא דוע לכ קיסעהל רשפא

 ףיעס .םה-םשוכר תא להנל םידוהיה לע רוסיאו שוכרה תמאלה

 קר םהיתונוזמכ לבקל םילוכי םידוהיהש עבוק רזוחה לש 0

 ירחא ראשייש הממ קר הז תא םגו רתויב םיצוחנה םירבדה תא

 השרמ ףיעס ותוא .תידוהיזאלה היסולכואה יכרצ וקפוסיש
 השרמ 12 ףיעס .רדסה לע חיגשתש ,תידוהי הרטשמ םיקהל

 .םידוהי-אל םידבוע םירסחש הדימב ,הדובעל םידוהי חולשל

 םלושי הנממו זוחמה לשומ תפוקב םלשל ךירצ הרומתה תא

 .םידבועל
 ידקפמ לכל 228 'סמ רזוח םויה ותואב םסרופ רזוחל םאתהב

 .דחא םוקמב םידוהיה זוכיר עוציב לע גירוואטב הרטשמה

 -ואטיו 'חרב םירומג אל םיפירצב וזכור גירוואט ידוהי לכ

 יטייבוסה אבצה ידי-לע ונכוהש ,םילק םיפירצ הלא ויה .סאט

 דמעוה וביבסו לית-יטוחב רדוג חטשה .תויאשמל תוככס שמשל

 לכו "וטיג"כ זרכוה םוקמה .םיאטילה רזעה-ירטוש לש רמשמ

 .סינכהל ןתינ אל ןוזמ .הדובעל וחלשנ רגובמ דליו הקזח השא
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 תולחמ וצרפ .םהלש תא ושע שואייהו ןואכדה ,ךולכלה ,בערה
 .דואמ ההובג התיה םידליה תתומתו

 םיאטיל ינש ואב 13.9.41-ב .בר ןמז דמעמ קיזחה אל וטיגה

 ,רחא םוקמל רובעל ןנוכתהל וטיגב םיאצמנה לכ לעש ,ועידוהו

 תויאשמ ועיגה ךרדל םיננוכתמ םידוהיה דוע .םהל בטוי םש

 ךותל ופחדנ םידליו םישנ .חצרה םוקמל הרבעהה הלחהו

 .וחצרג םשו ללישל ךרדב ולבוה םלוכ ,תויאשמה

 ולפטנ .רנזי הינה ,הפי הידוהי הריעצ התיה תוצובקה תחאב

 .םייח הרבקנו רובה ךותל הצפק איה .םיחצורה הילא

 -צורהמ שקיב ,"םינפערה זיולק" לש יאבגה ,טחוש לאומש 'ר

 ושקובמ .תוומה יגפל הנורחא הליפת ללפתהל ול ןתנייש םיח

 ."יודיו"ה תא ,הצובקל וירבח לכ םע דחי ,רמא אוהו ,ול ןתינ

 תוירזכא לע םיטרפ המכ ולע םלּוא-טפשמב םידעה ירבדמ

 "הקדוו' הקלוח חצרה עוציב ינפל .םיאטילה רזעה-ירטוש

 םיחצורה .ורונ אל ללכב םיקנויו םיללוע .םימסובמ ויה םירטושהו

 תא ושטירש וא ,םיינשל םתוא ועסישו םהילגרב םהב וזחא

 .תורובה ךותל םוקרזו םינבאו םיצע לא םהיתולוגלוג

 -טאקטא רזעה-רטוש ראפתה ךכ .תויוללעתה םג ורסח אל

 תלעב הידוהי לש הירוחא לע חופטל קיפסה דוע"ש ,סיטיאס

 המ לכ ,ןורחאה םעגרב ,םידוהיהמ וזזבו ודדש םיאטילה ."ףוג

 תומלש הרמשנ דימת אלו תועבט חוכב ודירוה םה .ןתינש

 .עבצאה

 .םידליו םישנ ,םינקז 513 וחצרנ וז "היצקא"ב

 טחוש ,טחוש .מ ידיזלע הרסמנש ,"ןטייצראי"ה תמישרב

 גירוואט ישנאש ואצמנ ,הנבוקב תסנכה-תיבב רבעשל שמשו

 תא םאות הז .לולאב ד"כ-ל םהלש "טייצרַאי"ה םוי תא ועבק

 .16.9.1941-ה
 גרבדלוג ןתנ ,לדאנ .םידחא םידוהי קר וראשוה גירוואט לכב

 דורלסקא לארשיו תיאבצה הדקפמב דובעל וראשוה סוש קחציו

 ץיבוקיציא םג ראשוה .יקסבשרש לש הרסנמב החמומכ ראשנ

 .יאקסרובה

 ,לדאנ תא וספת "םיטסיביטקא"ו םיטעמ תועובש קר ורבע

 לש םקוחצ לוקל ריעה תובוחרב והוריבעהו הלגעב ותוא ומתר

 ,ץיבוקיציאל ץוחמ ,םירחאה םג ואצוה ותא דחי .םיאטיל ינומה

 דע ראשנ ץיבוקיציא .םוקמב ורבקנו ורונו ריעל ץוחמ לא

 .אוה םג חצרנ זאו 1943 תנשל

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ גירוואטל ביבסמ םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח

 100--150 ,ריעהמ תיברעמ-תינופצ מ"ק 6 ,גירוואט רעי .1

 רפסמ ,1941 רבמטפס -- ןמזה ; לליש--גירוואט שיבכהמ רטמ

 .םידליו םישנ ,םירבג 3000-כ -- םיחצרנה

 לע גירוואטמ תיברעמ-תינופצ דחא מ"ק יאטובזיו רפכ 2

 םיחצרנה רפסמ ; 1941 תנש לש ויתסו ץיק -- ןמזה ; שיבכה די

 .(תחא השיא םהיניב) םירבג 900-כ -

 תורוקמ

 לחר ; 1738/1619 "םשו די" ,ץיברוג בדו (הביוט) הנינוי תויודע

 .םלוא-טפשמ ח"וד ; ללוב הקבר ; רלהמ השמו
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 טנומרוט

 (דיטתא[ ואדי 5 )

 לש קחרמב ,היבטל לובג לע ,ינָארֶא'זֶא זוחמב הנטק הרייע

 תוחפשמ קר טנומרוטב ויח 1941 תנשב ,ינָארֶא'זָאמ מ"ק 4

 .םידוהי לש תודדוב

 אל ,הביבסה תורייעמ םידוהיה םיבשותה תא דקפש ןוסאה

 םיברועמ םתויה תורמל .םידוהיה טנומרוט יבשות לע םג חספ

 ואבוה םלוכ .לצניהל דחא ףא חילצה אל ,םידוהי-אלה םהינכשב

 תוירזכאב וחצרנ םשו יאי'צוגאד רעיל 1941 טסוגואב 26"ב

 .םוקמב םקוהש םיחאה-רבקב םתחונמ .הבר

 : בותכ ,המחלמה ירחא םידוהיה ידירש ומיקהש ,הבצמה לע

 ודמשוהש ,הביבסהו ינָארָא'זָאמ םידוהי 8,000 םינומט ןאכ"

 ."1941 טסוגואב 26-ב םינמרגה םיטסישאפה ידיב תוירזכאב

 | .(ינָארָא'זָא : האר)

 הלשקריט
 ( רידא 51 141)

 .דאיסו קיי'זאמ םירעה ןיב ,קיי'זאמ זוחמב הנטק הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ המכ הב ויח האושה תנשב

 המצע הלשקריטב .1941 ינויב 25-ב רוזיאל ועיגה םינמרגה

 "םיטסיביטקא"ה ידיב היה םוקמב ןוטלשה .ללכב ינמרג הארנ אל

 .םיאטילה
 םישנה םג ואבוה םשל ,יאינסקרשפ הזוחאב וזכור םידוהיה

 .קיי'זאממ םידליהו
 ידוהי םע דחי וחצרנו קיי'זאמל טסוגואב 5-ב ורבעוה םלוכ

 .(9.8.1941) א"שת באב ז"ט ,תבשה םויב הביבסהו קיי'זאמ

 .רוחש שיש חול תרוצב הבצמ המקוה םהיתורבק לע

 (קיי'זאמ : האר)

 זלט
 ( דיאז ,5141)

 .םידוהי 3,000"כ הב ויח 1941 תנשב .אטיל ברעמב זוחמ-ריע

 תופירש .םינמרגה ידי-לע ריעה הצצפוה 1941 ינויב 23-ב

 המכ תיצה גוסנה יטייבוסה אבצה םג .םינוש תומוקמב וצרפ

 םג היה םיתצומה םינבמה ןיב .קשנ-ינסחמ ושמיש רשא ,םינבמ

 ךפהו םיטייבוסה ידי-לע ונמזב עקפוהש ,"ןבלה שרדמה-תיב"

 יכ הנכס התיהו ,שרדמה-תיבמ תובהלה וצרפשכ .קשנ-ןסחמל
 ךרד וסנכנ ,םשפנ םידוהיה ופרח ,ופרשיי וב ויהש הרותה-ירפס

 .םיתבה דחא ףתרמב םואיבחהו הרותה-ירפס תא וליצה ,תובהלה

 ינפל דוע ךא ,25.6.41 ,יעיברה םויב זלטל וסנכנ םינמרגה

 ואצמ םה .ריעב םייחה לע םיאטילה םינמואלה וטלתשה םתסינכ

 םג דימ וליחתה .םולליחו ףתרמהמ םואיצוה ,הרותה-ירפס תא

 .הזיבו דוש ,תוכמ ,םידוהי ירצעמ

 .וררחוש םירוצעהו העיגר וליאכ הלח ,םינמרגה תסינכ םע

 .םירבג 200-כ ריעה תוצוחב ורצענ ,26.6.41 ,ישימחה םויב םלוא

 איל תודהי

 .םיאטיל "םיטסיביטקא" ידי-לע ףטחנ ותיב חתפמ אציש ימ לכ

 לכוא אלל םויה לכ וקזחוה ,ריעה תוצוחב ךסב ולבוה םירוצעה

 .ברע םע קר וררחושו הקשמו

 הרזע לבקל םישאונ םיצמאמ םידוהיה ושע ןמזה לכ ךשמב

 ,סיטיאגואטס ןומגהל םג ונפ םה .ריעב תיאטילה תוגיהנמהמ

 תגלפמ ישארמ היהש ימ ,אטילב העפשה תלעבו העודי תוישיא

 .יאטילה םייסה ר"וי שמיש ונמזבו "םיטרקומדה םירצונה"

 -לובה תא םתאבה רשא לע םכלומג והז :דימת התיה הבושתה

 יכ ,חיכוהל ולדתשה םידבוכמ םינקסעו םינבר .אטילל םיקיבש
 -ומהמ רתוי יטייבוסה ןוטלשהמ ולבס םידוהיה לש תדה-תודסומ

 *תיבי'ל ךפה הניינבו הרגסנ "הבישי"ה : תילותקה תדה לש תודס

 וכפה "הניכמ"ה ינבמ ;םודאה אבצה ילייחל "םיבצעל םילוח

 -ינבל רדח ריכשהל ריעה יבשות לע רסאנ ;יעוצקמ רפס-תיבל

 .םודאה אבצה ילייח תבצהל ושרדיי הלא םירדחש קומינב הבישי

 .תומוטא םיינזא לע ולפנ תושקבה לכ .אושל היה לכה

 "םיטסיביטקא"ו םינמרג ."םויאה ישישה םוי" היה 27.6 41דב
 רכיכב זכרתהל םידוהיה לע וויצו תיבל תיבמ ורבע םיאטיל

 -סאמ" םגאל ולבוהו םישנא השימח לש תורושב ורדוס םה .קושה

 הבישיה ישאר ,ךולב קחצי-םהרבא 'ר ברה ולבוה שארב ."סיט

 למלממ קלחשכ ,םישנאה ראש לכ וכלה םהירחא .ריעה ידבכנו

 ,םיאטילה םיוולמה וכלה ביבסמ .יכבב ררממ ברהו םיליהת יקרפ
 תותקו םיבלגמ תוכמב םירגפמב וציאהו תורושה תא ורשייש

 לע "תומשאה" תוחטומ ולחהו םגאה תברקל ולבוה םה .םיבורה

 72 חצרב ופתתשה םידוהיהש ,המשאהה העמשוה .םידוהיה

 ודרמתה המחלמה ץורפ םע דימ .זלט אלכב םייטילופ םיריסא

 םייטייבוסה םירהוסה .זלט אלכב ובשיש םייטילופה םיריסאה
 -רבקב םורבקו תויריב םותימה ,םהמ 72 ואיצוה ,םהילע ורבגתה

 ועציב םה יכ ,םידוהיה תא ומישאה התע .יאינייר רעיב םיחא

 קלח שוריגב ורזעש ,ומשאוה םג םידוהיה .חצרה השעמ תא
 ינמרגה דקפמה הלעה ןכ ומכ .14.6.41-ב ,ריביסל היסולכואהמ

 אבצהמ שקביו ביבסמ תורעיל םיחילש חלשי ברהש השירדה תא
 .ענכהלו ותודגנתה קיספהל גוסנה יטייבוסה

 ןיאש ,הרקש המב םימשא םניא םידוהיהש ,ברה תונעט לכ

 תוכמ ,קוחצ .וליעוה אל ,תורעיב םייטייבוסה םע רשק לכ ול

 םיוולמהש ,םידוהיל ועידוה םיירהצב .הבושתה ויה םיפודיגו

 םידוהיל לא יכ ,רמאנ .םקשנ-ילכ תא תוסנל םידמוע םינייוזמה

 הנהש ,רורב היה םידוהיל ."ןורמת" קר הז היהי ןכש ,דחפל

 תליפתל תושר ונממ שקיבו ינמרגה דקפמל שגינ ברה .ץקה עיגה

 םר לוקב .ברל ביבסמ ףפוטצה להקה .השרה דקפמה ."החנמ"

 ראשג םאש ,וחיטבה ;"הבושת" ושע ,םידוהי :ברה ליחתה

 תרהטו תורשכ ,תבשה תרימש :םירבד השולש םייקנ ,םייחב

 לכו החנמ-תליפתב ליחתה ברה .ןמא הנע להקה לכ .החפשמה

 יכ ,םהיסיכ םידוהיה ונקור תבשה תסינכ םע .וירחא להקה

 .ערקנ "בורע"הש רחאמ רוסא תבשב לוטלטה

 םהיתבל ורזחי םידליהו םישנה לכש ,הדוקפה הנתינ הכשח םע

 לש םתעש העיגה הנהש שח להקה .םוקמב וראשיי םירבגהו
 תחא הללי .דחי ופפוטצה תוחפשמ תוחפשמ .תומל םירבגה

 םיזוחאו םיקובד החפשמ לכ ינבשכ ,הנחמה לכ תא הפיקה הלודג

 תא תוסכל להקל השריש דקפמהמ תושר שקיב ברה .הזב הז

 תא קזיחו "יודיו" םלוכ םע רמא תושר ךכל לביקשמ .שארה

 .ןורחאה עגרל דע םיהולאב ןוחטבה תא ודבאי אלש ,םביל

 םידליהו םישנהו וראשיי םירבגהש ותשירד לע דמע דקפמה



 הדשה ירצע

 דירפהל םיאטילה םירמושה ולחה הנענ אלשמ .םהיתבל ורזחי

 .םידוהיה ישאר לע ותחינ חצר-תוכמ .תוחפשמה ינב ןיב חוכב

 וראשנ םירבגה .םיקבדה ןיב דירפהל םיאטילה ידיב הלע ףוסבל
 ,םיכומ .םהיתבל רוזחל ושרוהו הריעה ולבוה םידליהו םישנהו

 -חשכ םיראומ תובוחרב ורבע ,םהיריקי לרוגל דחפו הדרח יאלמ

 ורזח םה .וידרה יטלקממ תעקוב הקיסומו םיחותפ םיתבה תונול

 .םידודשו םירובש ,םיצורפ םואצמו םהיתבל

 הכריב םש .ברה תיבל ברה תשא ירחא וכלה םישנהמ קלח

 .הנושאר הדועס תווצמ ומייקו תיזכ ולכא ,ןייה לע ןהמ תחא

 לע עדוויהל ידכ קושה רכיכל םישנה לכ ורהנ רקובב תבשב

 םהיתבמ םידליהו םישנה לכ ואצוה ברע תונפל .םירבגה לרוג

 הלודג התיה תוחפשמה תחמש .יאינייר רעיב הזוחאל ואבוהו

 .לומתא לילב ודרפוה םהמש ,םירבגה תא םש ואצמ רשאכ

 םע .יאיניירב ויה ראשה לכו ,הליל ותואב ורונ םידוהי השולש

 ונכוש רשא דע םיימשה תפיכ תחת םידחא םימי וקזחוה םאוב

 דוחל םירבג :םוקמב ויהש ,םיצורפ םיפירצו תוורוא ,תותפרב
 .דוחל םידליו םישנו

 םינושארה םימיב וסינש ,םידוהיה לכ םג ואבוה יאיניירל

 -להנמ .וחילצה אלו םירפכב רתתסהל וא מ"הירבל טלמיהל

 ,םירבח העבש ןב דעו הנימ אוה .סיקאטאלפ יאטילה היה הנחמה

 לע חקפל ,ריעהמ ןוזמ-יכרצמ תקפסאל גואדל היה ודיקפתש

 'ר ,זלט לש הבר ודמע דעווה שארב .דועו ,הנחמב רדסה

 דעווה ירבח ןיב .ךולב ןמלז ברה ויחאו ,ךולב קחצי-םהרבא
 .ךולב קחציו ץיברוג ,גרובצניג חמצ סדנהמה םג ויה
 .דחאתהל תוחפשמה ושרוה םג דעווה תולדתשהב

 םיאטילה .םידוהיה לע שדח ןוסא דרי הנהו םימי המכ ורבע

 םייטילופה םיריסאה 72 לש םהיתורבק תא יאינייר רעיב וליג

 השארבו ,תיאטילה תוגיהנמה .םיטייבוסה ידיזלע וחצרנש

 םיריסאה חצר ןינע תא ךופהל הטילחה ,סיטיאגואטס ןומגהה

 םיגצומה תויהל םיכירצ םידוהיה אל םא ימו ,ןוחצנ-תכולהתל

 .םינומהה לש םעזה תמקנ יגפוסו חצרב םימשאה ,םייחה

 םה .םיחאה-רבק םוקמל םידוהי לש תוצובק ולבוה םוי םוי

 םנושלב קקלל ,ןתוא ץוחרל ,רבקהמ תויווגה תא איצוהל ווטצנ

 אל םיבר .תונוראב תחא תחא תויווגה תא חיגהלו םיעצפה תא

 .ארוג היה ןוחרסהו בקרה לפנ תויווגב .וז הדובעב דומעל ולכי
 .ףלעתהו וב דמע אל ובילש ימל היה יובא

 םידוהיה ונעתה רפסמ םימי .הזפוחב התשענ אל הדובעה
 ןומגהה ידי-לע עבקנ ,13.7-ה הארנכ ,'א םוי .הז םונהיגב
 תויווגה הנאבות וב רשא ,"שודקה ןושארה םוי"כ סיטיאגואטס
 םג הז םוי .ילותקה תורבקה-תיבב הרובקל תיתד הכולהתב
 וזכור םידוהי םירבג .יטייבוסה ןוטלשה לע ןוחצנה תא למסי
 תשגל יאטיל לכל תושרה הנתינו תורבקה-תיבב הכולהתה תעב
 .םהינפ לע רוטסלו םהינפב קוריל ,םהילא

 םישנל םג ןתינ אל תויווגה "עצבמ"ב םירבגה וקסעש ןמזב

 םילוחה-תיבל ואבוהש ויה .הדובעל ואצוה תוריעצ םישנ .חונל

 .ונוע םשו ,הדובעל לוכיבכ יאטילה

 רבע אוה .הנחמל טנאווש םשב ינמרג ץרפ ,14.7.41 ,'ב םויב

 תא שריגו ,ודיב תפפונתמ הפולשה וברחשכ ,ףירצל ףירצמ

 םינטקה םידליהו םישנה .רצחל הלעמו 15 ליגמ םירבגה לכ

 .תאצל אלו םוקמב ראשהל ווטצנ

 םיירפסמ איצוה ינמרגהו תורושב רדתסהל היה םידוהיה לע

 : "הטיש" יפל םינקזה תא זזג אוה ."תרופסת'ב לחהו וסיכמ
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 .עצמאב -- ישילשלו ,לאמשמ -- ינשל ,ןימימ ןקז יצח דחאל

 -רגה .לגעמב ורדוס םידוהיה ."םידשה לוחמ" ליחתה ןכמדרחאל

 -לופיל-ץורל םהילע היה ותקירש יפל .ויפב תיקורשמו דמע ינמ

 -כוש וראשנו ופלעתה םיבר ."לוחמ''ה ךשמנ םייתעש .חטתשהל

 ךישמהל ויה םיבייח םירתונה .םוקמהמ םאיצוהל היה רוסא .םיב

 םיקזחהו םיריעצה וכרד ךכ .םיבכושה תופוג לע ךורדלו "לוחמ"ב
 ילוחמ'ה קספנשכ .םהינקזו םהירומ ,םהיתובא תופוג לע רתוי
 .הרקיש המ לכל םישידא ,שפנבו ףוגב םיכומ ,םיטוחס םלוכ ויה

 ובכוע םהמ 35 .םהיתוחפשמ ינבמ דרפהלו תכלל םהל רמאנ

 תוארל םיפירצה ינכוש ולכי רקוב תונפל .תורוב רופחל ווטצנו

 ונתנ .הבכועש הצובקה ישנא תא םינעמ דציכ תוריקה יקדס דעב

 ורשק ,יגנשה תא דחאה תוכהל םהילע היהו םיאטאטמ םהידיב

 םהישאר ופחד זאו ,םהישוח ןדבוא דע םוכיהו םהילגרו םתידי
 הלא .םתמשנ האציש דע םוכה בושו םחור ובישה ,םימ תילולשל

 .םיבורה יתקב תוומ דע וכוה םייח-ינמיס וארה רשא

 יםיטסיביטקא" וצרפ רקובב שמח העשב ,15.7.41 ,'ג םויב

 לכ" :וקעצו ,הבישיה-ישארו םינברה ויה ובש ףירצה ךותל
 בוט .םהל הפצמ המ ועדי םלוכ ."הדובעל םינברה יחרפו םינברה

 תוומל םינכומ ,םירדוסמ ואצי םלוכו םייחהמ תוומה םהל היה
 .לאוגה

 לע דומעלו טשפתהל םהילע היה .רבקל ולבוה םיינש"םיינש

 ועגפ אל םיברב .ורונ ןאכ .רבק לכ בחורל חנומ היהש שרק

 רעיל וליבוה ברה תא .תורובה ךותל םייח ולפנ םהו םירודכה
 םילבומה ןיב .והוחצרו רובל והואיבה ךכ-רחא ,דחוימב והוניעו

 ץפק אוה .םיטסינויזיברה יגיהנממ ,ךולב קחצי םג היה גרוהל

 םכצרא" :ארקו םיאטילל הנפ תובהל בצוח םואנבו וילגר לע

 ונמד !וניתורבקמ הלעתו חמצת המקנה !םתא םכמדב אלמתת

 םיחצורה ירודכ "! תוכרדמ ףוטשי םכמדו םיצעה תא הקשמ
 .רובה ךותל לפנ אוהו וירבד תא ועטק

 םשגו הרעס הצרפ ,עבראל שולש ןיב ,םירהצה-רחא תועשב

 ףוטחל ווטצנ םייחב ויה דועש הלאו קספנ חצרה .הצרא ךתינ זע

 םה .םיפירצל רהמ ץורלו שבלתהל ,המ וענש המירעהמ םידגב

 .םהיתוחפשמל ףרטצהל וחילצה םידחא .דחא ףירצב םלוכ וזכור

 שפחתהל אצומה הארנ ,םירבגה לע קר האצי הריזגהש רחאמ

 םידליהו םישנה יפירצל סנכיהל וחילצהש הלא ,ןכאו .םישנכ

 .םהינקז תא הלילב וזזגו םישנ ידגב ושבל ,תוירכונ תואיפ ושבח

 ףירצב םדוק וזכורש םירבגה לכ ואצוה .גרהה ךשמנ םויה תרחמל

 .םישפוחמה םג ולגתנ םישנה ףירצ תקידבבו ,דחוימה

 לכב .םיפירצהמ תאצל םישנל ונתנ אל םינושארה םימיב

 ןהינפל הלגתנ זאו תורמשמה ךרד וקמח רשא םישנ ויה תאז

 םיפירצהמ ליבומה ליבשה :הגירהה איג לש םימיאה הזחמ

 ויהש ,םירבקהמ ולעו וססת םד-ימרז .םד ףוטש היה תורובל
 ,םידגב ולגלגתה םירבקל ביבסמ .המדא לש הקד הבכש םיסוכמ
 הז לכ ךותבו ,םתוא הרזיפ הרעסה רשא ,םיטרופספו תונומת
 .ךרע-ירבד םישפחמו םיאטיל םיכלהתמ

 העקבתנו העקש םירבקל לעמ המדאה .םידחא םימי ורבע

 וארנו םירביא ופשחנ םיעיקבב .הלע תויווגה בקר לש םויא חירו

 ותמ דחא םויבו הפיגמ הצרפ .הנחצו םידא ולע ,תוקסורמ תויווג

 םוקמל םידליהו םישנה תא ריבעהל טלחוה זא .םידליו םישנ 4

 .יאילוריג תזוחאל ,רחא

 ףסונ זוכיר אצמנ ,ןאיבושיווב ,יאיניירב חצרה םוקמל בורק

 ,ןא'זירו ,הבוטיר ,דאיסלא תורייעה ידוהי הלא ויה .םידוהי לש
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 םיאנתה .תורחאו ןארָאוואנ ,ןארא'ז ,הנרוו ,קינקול ,לטולפ ,רווט

 ורבע זומתב ט"'יב .יאיניירב רשא הלאל םימוד ויה ןאיבושיווב

 : "לוחמ"ה תעב ותמ השולש ."םידשה לוחמ" ייוניע תא םידוהיה

 .הבוטירמ טחוש לש ונבו זלטמ ץיבוקציא ,רווטמ ביורט רייד

 דחוימב הנוע ןאכ ."םידשה לוחמ" לע בוש ורזח זומתב א"כב

 ותשא הצרפ ,הלעב תא םינעמ ךיא התארשכ .הבוטירמ סקז רייד

 הליחתהו ,היתועורז לע םייתנשה ןב הקוניתשכ ,םירבגה תרושל

 וקניי אל םהישעמש הארקו םינייוזמה םיאטילה תא ףדגלו ףרחל

 .הופיקהו ךישמהל הל ונתנ אל םיחצורה .ןידה תא ונתי יכ םפוסו

 -ורה ירודכש ינפל הדלי תא הידידומב קונחל הקיפסה דוע איה

 ואצוהש םירבגה םע דחי הרבקנו הלפנ איה .הבל תא וחליפ םיחצ

 .(א"שת זומתב ב"כ -- 'כ) ילויב 17-ל 15-ה ןיב גרוהל

 .יאילוריגל םישנה לכ ורבעוה ןאכמ םג

 יאיניירמ ודרשש םידליו םישנ 4,000-כ וזכור יאילוריגב

 ,דאיסלא הרייעהמ ויה הנחמב םידיחיה םירבגה .ןאיבושיוומו

 .חבטה ירחא רבכ ואבוה יכ

 תונוטלשה .תודבוע םיידי תורסח ויהו ריצקה ימי הלא ויה
 בייחתהל םהילע היה .תוידוהי תולעופ תחקל םירכיאל וריתה

 םע דימ תודבועה תא ריזחהלו הרטשמה םע רשקב דומעל

 -כיאה ידי-לע וחקלנ תוריעצ םישנ תואמ המכ .הנושאר השירד

 ולבסש ויה .רכיאה לש וחור-בצמבו ויפואב יולת היה ןלרוג .םיר
 ויהו ,םות דע ןתוא ולצינו השק דיב ןהב ודר םירכיאהש ,תושק

 קלח ידי-לע ולצונ רשא ,םירשק ורשקנ ףאו ישונא סחיל וכזש

 .וטיגהמ ןתחירבב ןהמ
 לש םייח ולהינו יאילוריגב וראשנ םידליהו םישנה תיברמ

 לש ןהייח ויה דואמ םישק .םישנ לש דעו דמוע ושארבשכ ,הנחמ

 -ותשה תולחמה ,התיה אל תיאופר הרזע ,ןתינ אל םחל :םישנה

 .הלילו םוי ןהב ורמעתה םינייוזמ םיאטיל -- לכה לעו ,ולל

 -ירופיס םירפסמ ויה ,הדובעל םישנ םירחובו םיאב ויה הליל לכ
 .ןהב ללעתהל םיסנמו תושדח "תויצקא' לע תועווז

 .תיאטילה תוגיהנמה ישאר םע םירשק רושקל הסינ םישנה דעו

 ןתרזעל עבצא ףקנ אל זלה םלוא ,סיטיאגואטס ןומגהל ונפ ןה

 לע םחרל יוצרש היסולכואל זמרל ותורשפאב שמתשה אלו
 ןהיניב עגמחש דחוימבו ןהייח לע הברהב לקמ היה הז .תוידוהיה

 אלש ,ןתוא עיגרה זוחמה דקפמ .רוסא היה אל םיאטילה ןיבל

 יזוחמה אפורה .בורק ןמוי יכ ,בר ןמז דוע לובסל ןהילע אהי

 ,תפטוש שידיא רביד םגו םידוהיה ןיב ברועמ היהש ,סיקסלוקימ

 לש הפיסאבש ךכב האטבתה ותלועפ .ןנעמל תושעל חיטבה

 .ןתוא לסחלו רהמלו םישנה תואלתל ץק םישל שרד םיאטיל

 הנחמב .הנחמל םישגה תא ריזחהל םירכיאה ווטצנ טסוגואב

 -יטקא" לש םירבגומ תורמשמ לש הנוכת השגרוה וביבסמו ומצע

 .תוכומסה תורייעהמ םירטוש וארנ ןכו "םיטסיב

 יכ ,סיקאטאלפ הנחמה דקפמ עידוה "היצקא"ה ינפל םוי

 תרומת לבא ,הנחמב המיענ יתלב הלועפ עצבל םידמוע תרחמל

 ובבוס הלילה עצמאב .הנחמה תא ליצהל רשפא לבור ףלא האמ

 העדוהה תא ורסמו םיפירצה ןיב םיפיקז תיוולב דעווה תושנ

 לכה .םישנה ידי-לע םרענ ךרע-ירבדבו ףסכב בר ןוה .םישנל

 םירמוש .ןורחא הווקת דירש זג רהמ שיח ךא .דקפמל רסמנ

 תא ואיצוה תוכמו תוקעצבו םיפירצל וצרפ םיעורפו םירוכיש

 30--15 תונב םישגה לכש ,הדוקפ הנתינ .הצוחה םישנה לכ

 ראשה לכ .תדרפנ הצובקב ודמעוה ןה .ואצי םישנ 600-כ .הנאצת

 .(א'שת לולא 'ז) 1941 טסוגואב 30-ב יאיניירב וחצרנ

 אטיל תולהי

 םיתב רפסמל וסנכוה ןה .זלטל הרזח ולבוה תוריעצה םישנה

 םדוק הררוגתה םהבש םיתב הלא ויה ."ץחרמה בוחר"ב םיבולע
 ורבעוהו םיאטילה םשמ ואצוה תעכ .םיאטילה לש םעה-תלד

 םיאטילה ואיצוה םהיתב תא םבזע ינפל .ונפתנש םידוהיה יתבל

 אהיו ,טוהירה לכ ,ורקענ תונולח ,תותלד :ךרע לעב רבד לכ

 םיבוזע םיתבב .תיב-ילכ םוש וראשוה אל .חקלנ ,רתויב לדה

 ןתינ .ןהייח תא להנל תוריעצה םישנה לע היה הלא םיסורהו

 אישל עיגה ןאכ .ןהיתונוזמל גואדל ןכו םינכשה לצא דובעל ןהל

 ,םיחתפה לע תורזחמ ויה תונבה .הביבסה לש ןייועה סחיה

 התאר היסולכואה .ןשפנ לע תוננחתמו הדובעב ןתוריש תועיצמ

 וארה םידיחי .תותלדה תא וקרט ןתוא םיאור ויהשכו עגפ ןהב

 םיקרוז ויה םיבער םילותחו םיבלכל ומכ .הלמח לש סחי ןהיפלכ

 םירכיאה לא וטלמנ תוטעמ .ןשפנ ויחה הזמו ןוזמ-ירייש ןהל

 רובעלו אבחתהל ןהל ורזע רשא שי .םדוק ודבע םלצאש םירפכב

 .ילוואש וטיגל

 ,תיחרזאה הנשה שארל דלומה גח ןיב ,1941 רבמצד ףוסב
 יוכיס הל היהש ימ .וטיגה לסוחי םיימוי רובעכש םישנל ועידוה

 תולוטנו שואי-תוזוחא ,וראשנ ראשהו ,החרב -- לצניהל והשלכ

 ,1941 רבמצדב 31 וא 30-ב .לאוגה תוומל תוכחמ ,םייח ןוצר

 ולבוה ,השדחה תיחרזאה הנשל הננוכתה זלטב היסולכואהשכ

 -יירב רשא הגירהה איגב תוומל ,תובולעו תושירחמ ,תומימתה
 וספתנ ןלוכ טעמכ .חורבל תאז לכב וחילצה לודג יד רפסמ .יאינ

 םירפכב דודנל וכישמה תורשע המכ .ילוואש וטיגל ורבעוהו
 .רורחשל דע םוקמל םוקממ

 "אטילב לגומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : ןלהלדכ זלט תוביבסב םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח
 וקמ תינופצ ,זלט לש םיינוריעה הערמה תודש -- םוקמה .1

 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 ץיק --- ןמזה ; ןאיגנולפ--זלט תבכרה
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 תיחרזמ-תימורד מ"ק 5-כ ,יאינייר תשרוח -- םוקמה 2

 ,םירבג 840 -- םיחצרנה רפסמ : 30.8.1941 -- ןמזה ;זלטמ
 .םידליו םישנ

 10 ,(רבעשל יאילוריג תזוחא) יאילוריג רעי -- םוקמה 3

 -- םיחצרגה רפסמ ; 1--15.9.1941 -- ןמזה ;זלטל תיחרזמ מ"ק
 .םידליו םישנ ,םירבג 1580דכ

 השרוח ,(רבעשל ןאיבושיו תזוחא) ןאיבושיו -- םוקמה 4
 500 ,קינקול ןוויכב ןאיבושיו רפכהמ מ"ק 2 ,זלטמ מ"ק 14דכ

 רפסמ ; 1941 תנש לש הינשה התיצחמ -- ןמזה ; שיבכהמ 'מ
 .תוחפשמ 40 -- םיחצרנה

 תורוקמ

 ,ץיבוטייח .ח ; 1605/1485 "םשו די" ןויכרא ,ךולב ימענ תויודע

 סטרעווראפ ,"זלט ןברוח' ,ץיבוניבר .י ; 1469/1101 "םשו די" ןויכרא

 זומת ו"כ םוימ ןוילג ,"בקעי תיב" ,דנבזוא-ךולב היח : 8

 .א"כשת

 .1958 ,קילאיב דסומ תאצוה ,ילבש סקנפ ,ימלשורי .א

 ןיגרט
 (ד\טת6א41)

 םגא לע תנכושה ,ןאיטוא זוחמב הנטק הרייע איה ןיגרט

 1923 תנש לש דקפמב .ןאיטואמ מ"ק 15-כ לש קחרמב ,ןיגרט



 הדשה ירצע

 .שפנ 1047 תב תיללכ היסולכוא ךותמ םידוהי 477 ןיגרטב ויה

 .םידוהי 200-כ הב ויח האושה תנשב
 רחאל םימי המכש עריא ךכו ,ךלמה-יכרדמ תקחורמ ןיגרט

 שובכ היה רבכ רוזיאה לכש העש ,22.6.41-ב םינמרגה תשילפ

 קיזחהל תררופמ תיטייבוס היזיביד ידירש וכישמה דוע ,םהידיב
 הרייעה תא ואצי םימי המכ רובעכו םוקמב ונגראתה םה .ןיגרטב

 םייזכרמה תוחוכל ףרטצהלו םינמרגה יווק תא ץורפל םתוסנב

 העגפנ הרייעב תונגראתהה ימי ךשמב .יטייבוסה אבצה לש

 היסולכואה תורמרמתה תא ריבגהש רבד ,תימוקמה היסנכה

 -וסה תגיסנב דימ םידוהיב תועיגפב ונקרופ תא אצמו תימוקמה

 .םוקמה ןמ םיטייב
 םירחא תומוקממ םיטילפ םג ןיגרטב ויה םוקמה ידוהיל ףסונ

 דחי חורבלו םיגוסנה םיטייבוסל ףרטצהל וסינ רשא ,הביבסב

 תעכ התחינ םלוכ לע .םדיב הלע אל רבדה ךא ,מ"הירבל םמע

 טולשל ולחה רשא ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה לש השקה םדי

 ודדשו וזזב ,םידוהיה יתבל וסנכנ םה רוצעמ לכ אלל הרייעב
 .דיל אבה לכמ

 לכ תא ושריגו תיבל תיבמ "םיטסיביטקא"ה ורבע דחא הליל
 תחא לכב ,תוצובק יתשב וזכור םידוהיה .םהיתבמ םידוהיה

 סיליפארואט רפכל האבוה תחא הצובק .שיא האמל לעמ ןהמ

 ויהש תוורואבו תותפרב ונכוש םה .יאילֶאטלב רפכל הינשהו

 הדקפוה אל .הביבסב םירכיאה יקשמב דובעל וחלשנו םירפכב

 םתלכלכל .םוקמל םוקממ עונל םיישפוח ויה םהו הרימש םהילע

 תרומת ןיפילחב םאו ףסכ תרומת םא ,םמצעב גואדל םהילע היה

 .ךרעדירבד וא םידגב

 ילויב 11-ב .םירפכה ינשב םתוהש הכרא םימי השולש קר

 לש דבכ רמשמ .חותפ לוח-הדשב םידוהיה לכ בוש וזכור 1

 הביבסבש ,וריבסה םירמושה .םהילע דקפוה םינייוזמ םיאטיל

 ,היסולכואה תואירבל הנכס םיווהמה ,םיסוס ירגפ הברה םיאצמנ
 הביבסה תא תוקנל םיכירצ םידוהיה .םתוא רובקל ךירצ ןכלו

 ...םימיאתמה תורובה תא ורפחיש םירבג םכותמ םירחבנ ךכיפלו

 םה .תורובה תא רופחל םידוהיה תצובק הכלה תוליל ינש

 ישילשה הלילב .רקובב םירזוחו הלילב םיאצוי ויה .םיתאב ודיוצ

 םתוא ואיבה .םיתא אלל םעפה ךא ,םירבגה תצובק האצי בוש

 הכוה תייצ אלש ימ .טשפתהל םהילע וויצו םירופחה תורובה לא

 .תוומל ורונ םשו תורובה ךותל ופחדנ םימוריע .תוירזכאב
 :רבדה הנשג ךכו הינש הצובק ואיבה הנושארה הצובקה ירחא

 .תורובה ךותל הכלשוהו התרונ ,הידגבמ הטשפוה ,האבוה הצובק

 וצפק דחפה םלה ךותמש םג ויה .דחי ורבקנ םיעוצפו םיתמ
 .ןכל םדוק ועגפנש ילבמ תורובה ךותל

 הרסאנ םידחא םימיו םוקמה לע רמשמ דקפוה חצרה ירחא

 .השיגה
 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 לולכ אוהש ןכתי .ןיגרטב םיחאה-רבק עיפומ אל ,/ב קלח

 .ןאיטוא לש םיחאה-תורבקב

 תורוקמ
 .הרדח ,ןילדנא המחנ תודע

 (ןאיטוא : האר)
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 קישירט
 (דיתצאזגז)

 ינפל .הטיווריו רהנ לע ילוואש זוחמב הרייע איה קישירט

 .םידוהי 350--300 הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ

 .תושק הרייעה הצצפוה מ"הירב--הינמרג תמחלמ ץורפ םע

 .1941 ינויב 25 ,יעיברה םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 -ילה "םיטסיביטקא"ה םמצעל דימ ולטנ הרייעב ןוטלשה תא

 םיכמ ,םידוהיה יתב לע םיטשופ ויה םינוש םיצוריתב .םיאט
 אלש דע םידוהיה לע םארומ וליפה םה .םשפנ-תוואכ םיזזובו

 רמ םהה םימיה םצעב רטפנ רשאכ .םתיב חתפמ תאצל וזעה

 המישמה תא .ורבקלו תאצל ודחפ ,הליהקה ידבכנמ ,ןוטנגק

 איבה אוה .תסנכה-תיבו אשידק-הרבחה יאבג ומצע לע לביק

 -יטקא" וצרפתה הרובקב לחה רשאכו תורבקה-תיבל רטפנה תא

 םע דחי והורבקו רובה ךותל והוכילשה ,יאבגב ורי ,"םיטסיב

 .רטפנה

 םידוהיה לכ תא ושריג ,ילוי עצמאב ,תועובש המכ רובעכ

 ףארגה לש ותזוחאל ,הרייעל ץוחמ לא םתוא וליבוהו םהיתבמ

 ינרקוד לייתב ופיקה ןרוגה תא .ןרוגב ונכוש םש ,רגטאלפ
 .םיאטיל לש הרימש הדמעוה וביבסו

 ואצוה םתדוקפבו םינמרג השולש קישירטל ועיגה דחא םוי

 לכו המישר התיה םיאטילה ידיב .םידוהי םירבג 70-כ ןרוגהמ

 ואצוה םה .תמייוסמ הדובעל וליאכ ,ועוצקמו ומשב ארקנ דחא

 חמקה-תנחט הדמע םש ,הטיווריו רהגה תדגל ולבוהו ןרוגהמ

 ווטצנ ןאכ .זלט-קישירט שיבכהמ רטמ 300דכ ,ןוטנגק לש

 ורונ ,םינכומ ויהש ,תורובל ולבוה תונטק תוצובקבו טשפתהל

 .םוקמב ורבקנו
 ןיאו אצוי ןיא ,ןרוגב קיזחהל וכישמה םידליהו םישנה תא

 םהל ונתנ הרומתב .ךרעה-יצפחו ףסכה תא םהמ וחקל .אב
 םיבער .בערמ תוומ עונמל קר וקיפסהש ,תומועז ןוזמ-תונמ

 ויה םישנה .רוגסה ןרוגה ךותב םדאה יללצ ועעונתה םישושתו

 הבושת התיה םירמושה יפב .ןהילעב םולשל תולאושו תורזוח

 .התיבה ורזחי בורקבו םידבוע םה :תחא

 םתוא םיליבומ יכ ,םידלילו םישנל ורמא טסוגוא תישארב
 הדשב םתוא וריאשהו דזורגל םתוא ואיבה .תובאהו םילעבה לא
 םוי ,םילדה םהיתורורצ לע םיללמואה ובשי םימי עובש .חותפ

 ,הלילב רוקו םויב תטהול שמש תחת ,םשארל הסחמ אלל ,הלילו

 םיכישממ םיאטיל םירמוש רשאכ ,הניש אלל חורבו םשגב

 .םהב ללעתהל

 המ"ןמז םוקיזחהו רגא'זל םלכ תא וריבעה טסוגוא עצמאב

 .םש וטיגב
 חבטל ולבוה ,1941 רבמטפסב 2-ב ,םירופיכה םוי ברעב

 .הביבסהו רגא'ז ידוהי םע דחי וחצרנו

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב קישירטב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 שיבכמ רטמ 300 ,הטיווריו רהנה דיל ,קישירט -- םוקמה

 70--40 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 ילוי -- ןמזה ; זלט--קישירט

 .םירבג

 תורוקמ

 .לארשי ,ןוטנגק המורפ ; ןילבוד ,רדיינש הדיא תויודע
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 ןוקשרט
 (יתספא א 1)

 .טשקינאמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק 20-כ ,'זבינופ זוחמב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 120--100 הב ויח הינשה םלועה" תמחלמל דע

 םינמרגה תסינכ ינפל דוע .תיזחה יווקמ קחרה הנכש הרייעה
 חצר ,לשמל ,ךכ .םיאטיל לש תויפונכ םוקמב ללותשהל ולחה
 ידבכנמ דחא ,שדח לאקזחי תא ץע-לובב סיקשינמ יאטילה
 ףסוי לש ותוחא ,רפוטלש הנימ .ללפתהל וכרדב ,הליהקה

 יאופר-רזועכ לבוקמו בוחאו הביבסה לכב עודי היהש ,רפוטלש
 .התיבב החצרנ ,בוט (רשדלפ)

 ווטצנ םה .םידוהיה לע תוריזגה םג וליחתהו בר ןמז רבע אל

 ,ץחרמה-תיב תבריקב ,םינטק םיתבב זכרתהלו םהיתב תא שוטנל

 םיאטילה ודמע םידוהיב םיללעתמה שארב .םעה"תלד הרג םש
 לעב לש וינב ,יאילשרפ םיחאה ןכו סיקצולס םיחאה ,סיקסדובז
 .הרייעל הבורק הזוחא

 םיחאה םהיניבו םידוהי םיריעצ לש הצובק וזכיר םינוירבה
 -תיבל םתוא ואיבה ,ץיבוקיציא שריהו וק'צאילק ןמלזו םייח

 לפנ ץיבוקיציא שריה .רוב תורכל םהילע וויצו ידוהיה תורבקה
 .ושפנ לע וינפל ןנחתהו ,ונכש היחש ,סיקסדובז לש וילגרל

 וב הרי זאו ץורל וילע הוויצ ,ץיבוקיציאב ללעתה סיקסדובז
 הרישב ורזח םיחצורה .וחצרנ םירחאה םיריעצה םג .וגרהו

 ורצענ םה .הרפ םיבלוחש ואר רכיא תיב דיל םרבעב .הרייעל
 ."םידוהיה םד לע תותשל" ידכ הייתשל בלח ושקיבו

 גוזה .רמה םלרוג תא תושידאב ולביק ןוקשארט ידוהי לכ אל

 -חאו טדימש רשא ,יקסבוסרק ןימינבו הגיפ ,רכמוש םייחו לרפ
 םידוהיל וארק ,תיטילופ תוליעפ לכמ םיקוחר םישנא ,םיר

 ודגנתה םה .םהיתב תא ודדשש ,ןסרה תוחולש תויפונכל דגנתהל
 .םהיתבב םתומ תא ואצמו םיחצורל

 הרייעהמ םידוהיה לכ תא ושריג 1941 טסוגואב 22 וא 21דב
 םוקמ ,'זבינופ דילש טסויאפל דבכ רמשמ תחת םתוא וליבוהו
 וחצרג םויה תרחמל .הביבסה ידוהי לכל הגירהה איג שמישש
 .(א"שת באב 'ל) 1941 טסוגואב 237ה הז היה .םש

 םידוהיה תוליהק ידירש ומיקה טסויאפבש םיחאה-תורבק לע

 הלא" : תיסורבו שידייב תבותכ ןהילעו תובצמ הביבסה תורייעמ
 רשא ,הביבסהו 'זבינופ ידוהי ינומה לש םיחא-תורבק העברא םה
 ."1941 טסוגואב םיאטילהו םינמרגה םיטסישפה ידידלע וחצרנ

 יריעצ וחצרנ םש ,ןוקשארטב רשא ידוהיה תורבקה-תיבב
 הרייעב וחצרנש םידוהיה ןכו םירבקה תריפח תעב םידוהיה
 .הבצמ ,תובר תויולדתשה ירחא ,הבצוה ,הרובקל םשל ואבוהו
 תרכזומ אל תחא הלמב ףא .תיאטילב קר איה הילע תבותכה
 .םידוהי ויה תונברקהש ,הדבועה

 תורוקמ

 .ונוא-תירק ,ץיבורוקנוק קחצי תודע

 ('זבינופ : האר)

 טני'זוי
 (ןטל1אדי1)

 מ"ק 1 ,אטיל לש החרזמ-ןופצב ,קושיקאר זוחמב הרייע

 .קושיקארמ

 אטיל תודהי

 .םידוהי 55 טני'זויב ודקפתה 1923 תנש לש םיבשותה דקפמב

 .םידוהי לש תודדוב תוחפשמ הב ויח האושה תנשב
 חינהל שי .טני'זוי ידוהי תא תורוקה לע קודב עדימ ונל ןיא

 הרייעה תבריקב וא הב וחצרנו קושיקאר זוחמה-ריעל ורבעוהש

 .לֶאבא
 (לֶאבא ,קושיקאר : האר)

 לָאקשינוי
 (ןסאז8א₪ז 15)

 תיברעמ מ"ק 10-כ ,'זריב זוחמב הנטק הרייע איה לֶאקשינוי
 .תוידוהי תוחפשמ 70-כ הב ויח האושה תנשב .לובסופל

 ,םיאטיל "םיטסיביטקא" םוקמב ונגראתה םינמרגה תסינכ םע
 דימ ולחהו ,סיטיאגרוי רבעשל אטיל אבצ לנולוק דמע םשארבש

 חונ ןמזה תא ואר רשא םיאטיל ואצמנ .םידוהיה דגנ תושיגנב
 .םינוש תונובשח םהל ויה םמיעש ,םידוהיהמ רטפיהל םיאתמו
 ,אריפש דודו ןמרופ ןנחוי בוחרה עצמאב וחצרנו ורונ ךכ

 .לָאקשינוי לש םינושארה חיתונברק
 םידוהיה תא םיאיצומ ויה .תויוללעתהה םג אובל ורחיא אל

 .םשוכר םידדושו םיכמ ,םתוא םיזבמ ,תונוש תודובעל
 לובסופל םלוכ תא וריבעה ףוסבלו ,תועובש המכ ךשמנ הז ךכ

 .לובסופ ידוהי לרוגכ םלרוג היה םשו

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,ןמרופ שריה תודע

 (לובסופ : האר)

 ויאווסוי
 (ןספש הזאזז)

 תנשב .ןאדייק זוחמה-ריעמ מ"ק 10-כ ,אטיל זכרמב הרייע
 .םידוהי 300-כ הב ויח האושה

 תסינכ ינפל דוע הלחה םיימוקמה םיאטילה לש םתוללותשה

 "םיטסיביטקא"ה .ליוושמ רתלא היה ןושארה ןברקה .םינמרגה

 ודדשו והוחצר םה .התיבה ותלגעב עסנש העש והוספת םיאטילה
 .ותא היהש שוכרה תא

 רתוי "םיטסיביטקא"ה תופקתה ושענ םינמרגה תסינכ םע
 םירקבל תושדח .םויל םוימ הרבגו הכלה םתוירזכא םגו תופוכת
 טחושה תא וספת םה .םידוהיב תוללעתה יכרד םיאיצממ ויה

 רדחל ותשא םע דחי והוסינכהו ,ןקזה טחושה לש ונתח ,ריעצה
 .וינותחתב קר ראשיהלו וידגב דירוהל והוצליא .םיאטיל אלמ

 לוחמ תא דוקרל וילע וויצו ויתואיפ תאו ונקז תא וזזג זא

 םיאחומ ותוא םיבבוסה לכשכ ללמואה דקר ."קו'צאזאק"ה

 -תזוחא .לפנו ויתוחוכ וספאש דע ,םהיתוכמ םיאילפמו םייפכ

 -תוירי .םיחצורה לע םיצופק םיפורגאב ותשא הלפנתה המיח

 רדחהמ ואצוה םהיתויווג .םיללמואה ינש ייחל ץק ומש חדקא

 ,ןיאווסוי לש הבר תא םג וספתו םיחצורה וקפתסה אל .הצוחה

 וזזג ול םג .רדח ותוא ךותל והובחסו ,אנרט בוד-םהרבא 'ר
 .םייחב והוריאשהו ול הרק סנ .ואילפה ויתוכמ םג ,תואיפו ןקז



 הדשה ירצע

 ושקיב ןכש ,וניעו וספת הטסוג ותשאו טאלבנירג בייל תא

 ולפנ סקאו הקברו בקעי םג .םשוכר םהל רוסמל םצלאל םינעמה

 ...לומוסמוקב םשרנ םנב -- "לודג" היה םאטח .םינעמה ידיל

 .םינכסמה םירוהה תא וניע תוומ דע
 .תוילאודיבידניא תועיגפב וקפתסה אל "םיטסיביטקא"ה

 .םידוהיה ישאר לע רטמכ תדרל ולחה תונוש תולבגהו םיווצ

 .םשוכר תא םיזזובו םידוהיה יתב לע םילפנתמ ויה

 שדוח ףוסל דע ןיאווסוי תיסולכוא תא וקיזחה דימתמ רוריטב

 וליבוהו םהיתבמ םידוהיה לכ תא ושריג זא .1941 טסוגוא

 רשא ,תורוב םינכומ רבכ ויה ךרדב .הלוגרייאל ןוויכב םתוא

 תויווגב ואלמתנ תורובה .םוחצרו תונברקה תא וצירה םהילא

 רחאו םהילע ךפשנ דיס .םייחב דוע ויהש םהיניבו םיחצרנה

 .רפעב םיחאה-תורבק וסוכ

 2-ל טסוגואב 28-ה ןיב ןיאווסויב וחצרנ רגי-ח"וד יפל

 ,םידלי 86-ו םישנ 110 ,םידוהי םירבג 86 -- 1941 רבמטפסב

 .םידוהי 282 ה"סב

 לכ וילע ןיאו רדוגמ וניא ןיאווסוי ישודק לש םיחאה-רבק

 .םיכומסה תודשל ףרוצו שרחנ טושפ םוקמה .ןמיסו הבצמ

 תורוקמ

 .םילשורי ,לג היח תודע

 גרוברוי
 (ןטתפ\תא45 )

 12 לש קחרמב ,אטיל לש הברעמב זוחמ-ריע איה גרוברוי

 .םידוהי 2,000 הב ויח האושה תנשב .הינמרג םע לובגהמ מ"ק

 1941 ינויב 22-בו תודגנתה לכ אלל ריעה תא ושבכ םינמרגה

 גרוברוי יבשות .היתוצוחב םהיסגלק וטעש רבכ רקובב 8 העשב

 הלא דחוימב ,םיברו ,המהדתב וכוה -- םידוהידאלו םידוהי --

 חילצה קלח .חורבל וסינ ,יטייבוסה ןוטלשב םירושק ויהש

 .רקובב האציש ,רוטיקה תניפס לע םתולעב ריעהמ קלתסהל

 .םינמרגה רידסה אבצה ישנא ריעה לע וטלתשה םינושאר

 .הערל םתוא ולפה אלו םידוהיל דחוימ סחי םוש וארה אל םה

 אל .דחי ודדוגתה םהו שחרתהל דיתע והשמ יכ ,ושח םידוהיה

 .ץחרמה-תיבב רגתסהלו תכלל האירק העמשוה ךא ,ןיינמ עודי

 םידוהיל הארנו ,םיקצומו םיבע ויתוריק ,קזחו לודג הנבמ הז היה
 .רתוי בוט ןנוגתהל ולכוי םש ןכש ,םיחוטב רתוי ויהי וכותבש

 הליחתב .הפ לא הפמ ותוא אלימו ץחרמה-תיבל הנפ ןומהה

 הדיצ האבוה רתוי רחואמ םלוא ,תוקוניתל קר ןוזמ םשל אבוה

 .םירגובמל םג
 ירחא שפחל ,ריעל םאוב םע דימ ,ולחה םינמרגה םילייחה

 תינומהה תולהקתהה לע םג ולע ךכו םיירשפא תודגנתה-יניק

 .ץחרמה-תיבב
 לע וויצו ץחרמה-תיב תותלד תא וצרפ םילייח העברא

 אוה םוקמה יכ ,םילהקנה תא ענכשל וסינ םה .תאצל םידוהיה

 -תמושת ןינבה ךשומ ולדג לשב יכ ,וריבסה םה .רתויב ןכוסמה

 םיאצמנה םילולע זאו ותוא ץיצפהל יושע סוטמש ןכתייו בל

 םה .ץוחב ויה וליא םיעגפנ ויהש יפכמ רתוי הברה עגפיהל וב

 םהל הנואי אל ןכש ,שושחל םהל לא יכ ,םידוהיל ורמא םג

 .ער לכ
 םידוהיה לע ולעפ םתופיקתו םינמרגה םילייחה לש םתובידא
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 .ץחרמה-תיב תא ובזע םהו
 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ולחה םינושארה םימיב רבכ

 בלתשהל ולחהו םינמרגה תושרל םמצע ודימעה םה .ןגראתהל

 ורסמ םינמרגהו םויל םוימ הרבגו הכלה םתעפשה .ןוטלשב

 הנגראתנ דימ .םוקמה ישנאב לופיטה תא הגרדהב םהידיל

 .סאקציוול היסנמיגה הרומ דמע השארבש ,תיאטיל הרטשמ

 .רנפפה הנומ היריעדשארל

 ,םידוהיה םיריעצה תא בייחמה וצ םסרופ המחלמל ינשה םויב

 בוחרב ,שויבל לטומ לש ושרגמב זכרתהל ,ללכה ןמ אצוי אלל

 םוי לכ םיחלוש ויה םשמ .הדובע-הנחמל עבקנ הז םוקמ .ןייסאר

 ודבע ,תובוחר וקינ םה .ריעב תונוש תודובעל םיריעצה תא

 .תוירוביצ תודובע ינימ לכב ושעו תוניגב

 -רדמה לע הכילהה רוסיא :תושדח תוריזג ותא איבה םוי לכ

 .דועו בוהצה יאלטה תדינע ,תוכ

 -תיב לע םוקמב םיאטילה םיטילשה לש ףצקה אצי דחא םוי
 .18-ה האמב דוע םקוהש ,ונימב דחוימ הנבמ הז היה .תסנכה

 ויה איבנה והילא לש ואסכו המבה ןכו וב רשא שדוקה-ןורא

 לש םתוואג היה הז תסנכ-תיב .םיאלפנ ץע-יחותיפב םיטשוקמ

 קרפל ,תסנכה"תיב תא סורהל םידוהיה לע ודקפ .גרוברוי ינב

 ןתינש המ לכ תא םיימוקמה םיאטילה ןיב קלחלו ,ויתוריק תא

 םידוהיה ואלימ תולשוכ םייכרבבו תועמוד םייניעב .איצוהל

 םיטעמ ךא ,ולכתסהו ביבסמ ודמע םיאטיל ינומה .וצה ירחא

 .ללשב תוכזל ומיכסה דבלב

 תופוע תטיחש םוקמ שמישש ,ןטק הנבמ דמע תסנכה-תיב דיל

 הנבמה .ותוא םג סורהל םיאטילה וויצ ."לביטש"הטיחש" --

 םהב וקבדנ וסרהל םידוהיה ולחה רשאכו תוצונ אלמ היה

 ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה .רכה ילבל דע וכלכלתנ םהו תוצונה

 ןמיינה רהנל תדרל םידוהיה לע וויצ ,הסירהה ישעמ לע ודקפש

 ,םידוהיב וללעתה רהנה דיל הסירהה תודובע תעב .וב ץחרתהלו

 ביבסמ ודמע םינמרג .םימל םתוא ופחדו םהב וטעב ,םוכיה

 תא ךכ-לכ םיאטילה םיאנוש עודמ" :ולאשש ויה .ומליצו

 "...? םידוהיה
 לש ןזחה ןברקה היה םעפה .תוללעתהה הכשמנ םויה תרחמל

 ןזחה תא ואיבה .םינפ תרדה לעב ,המוק-הבג ,ןקז ידוהי ,ריעה

 והוליבוה ךכו ולש הבישה-ןקזל הנבל ורשק ,ריעה זכרמל

 .תובוחרב

 תאצל םידוהיה לכ ווטצנ ,תבשה םוי לש ורקובב ,28.6-ב

 איבהל םג ווטצנ םוי ותואב .תובוחרב םיבשע שוכינ תדובעל

 ,תסנכה-תיב רצחל םהירפס לכ תא םירהצה-רחא 4 העשב

 םשל איבהל ץלאנ ןייטשניבור ןבואר-םייח 'ר ןקזה ברהו

 ודקפ 5 העשב .ולש דיה-יבתכ תאו וירפס תא די-תלגעב

 וחנוה םה .תסנכה-יתבמ הרותה-ירפס תא איצוהל םיאטילה

 הדוקפ האצוה תרחמה םויב .ופרש לכה תאו םירפסה תמרע לע

 ךות ,הרייעבש םירפסה ס"מיב דיל ףסאתהל םידוהיה לכ לעש

 לש תורושב ורדתסה םידוהיה .הריי קמחתיש ימ לכש םויא

 רחסמה-תיבמ איצוהל ווטצנ םיקזחה ןמ םידוהי העברא .השולש

 -ייבוסה ילודג לש תונומת ועקת םישנה ידיל .ןילאטס לש לספ

 לע .הרייעה תובוחר ינפ לע הכולהתב תכלל ווטצנ םה .םיט

 -ילוקו סיקסניווטוב םירטושהו ,סאקציוול הרומה דקפ הכולהתה

 םש .ןמיינה דילש טרופסה-שרגמל העיגה הכולהתה .סוי'ציווק

 םינפב ."םיטנגילטניא"ה םשארבו םיאטילה םיסנוכמ רבכ ויה

 לע םשוה ןילאטס לש ולספ .הכולהתה ינפ תא ולביק תוריאמ
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 דחא .ול ביבסמ דומעל ווטצנ םידוהיה לכו ,ךכל ןכומ ןחלוש

 ובו ,ול שגוהש םואנ ריינה ןמ אורקל הווטצנ םיתבה-ילעבמ

 לספה וכלשוה םואנה ירחא .ידוהיה םעה לע תופרחו לוזלז ירבד

 ץרמב דוקרל וצלאנ םידוהיהו ,שא-תרודמ ךותל תונומתהו

 יקמעמ ואציש ,םיליהת יקרפ ורש םה .רישלו הרודמל ביבסמ

 .םינמרג ידידלע םלוצ הזחמה .בלה
 םה .ןוזמה תויונחב םינוק םידוהיה ויה ןוזמה-יכרצמ תא

 המ לכ םידוהי-אלה ושכרש רחאל קר .רותב םינורחאה ויה

 .והשמ שוכרל םידוהיה םג ולכי םהל שורד היהש

 הללכנ ,גרובנגרואיג -- הל וארק םינמרגהש יפכ וא ,גרוברוי

 ופאטשיגל הדמשהה וצ ןתינ םהיבגלש ,מ"קה 25 תעוצר ךותב

 ןנכתל דימ לחה ,המהַאב ,טיזליטב ופאטשיגה שאר .טיזליטב

 רחאל .1941 ילויב 3 ,עובשב ישימח םוי עבקנ .הדמשהה תא

 ידוהיה תורבקה-תיב עבקנ רנפפה ריעה-שאר םע תוצעייתה

 .חצרה םוקמכ
 ועמשנ ינומהה חצרה םויב םיעוריאהו תונכהה ךלהמ יטרפ

 ישנא טפשמל ודמע םש ,םלּוא ריעב ינמרגה טפשמה-תיבב

 : םידמל ונא םילוקוטורפהמ .טיזליטב ופאטשיגה
 דחי וירזועו המהַאב גרוברויל ועיגה רקובב ילויב 3-ה םויב

 .(ינמרגה דצב לובגה-תרייע) ןקנינאלאמסמ םינמרג 40--30 םע

 רזעדירטוש םע דחי ופאטשיג ישנא לש םינטק תותווצ ועבקנ
 .םידוהיה םירבגה תא םיתבהמ איצוהל ווטצנ רשא ,םיאטיל
 ירחא שפחל תותווצה ורזח ,אלמ םיאצומה רפסמ היה אל רשאכ

 םירבגה תצובק לא .םיפסונ םירבג 60 םע ובש םהו םידוהי

 דרפיהל וצר אל רשא ,ןהידלי םע םישנ שולש םג ופרטצה

 .ןהילעבמ

 םשב ופאטשיגה ישארמ דחאל יאטיל אפור הנפ רצעמה תעב

 ןיב היהש ,ידוהיה אפורה תא ררחשל ונממ שקיבו ןטסרק

 הקוקז היסולכואהו חתנמ אוה ידוהיה אפורה ,וירבדל .םירוצעה

 המהַאב ינפב םג ותשקב לע יאטילה אפורה רזח רשאכ .דואמ ול
 .ןורחאה ותוא הכיה

 לגרב ולבוה םה .300-ל לעמ היה םירוצעה םידוהיה רפסמ

 תא רוסמל םהילע היה םש .ידוהיה תורבקה-תיבל ריעה ךרד

 .םינוילעה םהידגב תא דירוהל ןכו םתושרב ויהש ךרעה-ירבד לכ

 וקיפסה אל םימייקהש רחאמ ,םיפסונ תורוב רופחל ווטצנ םה

 ,םידוהיה לע םינמרגה וויצ רובה תריפח תעב .םירוצעה לכל

 ורבח תא "חצני"ש ימש וחיטבהו ,םיתאב ינשה תא דחאה וכיש

 .םייחב ראשיי

 ,םימויא רטמ תחת םיאטילהו םינמרגה ידי-לע ולבוה תונברקה

 -למואה לע היה .המיימשה ולע םינועמה תוקעזו ,תוכמו תוקעצ

 קלח .םרבק רבעל םינפומ םהינפשכ תורובה יפ לע בצייתהל םיל

 ורי ,דחא לכל ושגינ םיחצורה .םהיכרב לע עורכל וחרכוה

 תאבה ףצרש רחאמ .רובה ךותל והוקרז לגר תפיחדבו ופרעב
 הזחמב .םירחאב השענב םיזוח םיאבה ויה ,ריהמ היה תונברקה

 -תיבל תובורק תונוכש יתש יבשות םיאטיל םג וזח חצרה

 .תורבקה

 םלועה-תמחלמ תעבש ,ידוהי סכמ-לימע םג היה תונברקה ןיב

 -תואב הכזו תוברקב ןייטצה ,ינמרגה אבצב תריש הנושארה

 לפנתה אוה א הגרד "לזרבה בלצ" ,רתויב הובג תונייטצה

 .דימ וקיתשה םיחצרמ רודכ .ותוא ףקתו המהַאב לע

 -רובה ירחא ופדר םירמושהו םיחצורה .תורובחמ וחרב םיבר

 .םידחא םיאטילו םינמרג ועצפנ ףדרימה תעבו ,םיח

 אטיל תודהי

 .םידליו םישנ שמח םהיניב ,םידוהי 322 וחצרנ וז הלועפב

 הב ,הדועס םלוכל הכרענ םתכאלמ ומייס םיחצרמהש רחאל

 .הקדוו הברה ותש
 העשב ,ברעב .ורתתסהש םירבג 80 דוע וספתנ םוי ותואב

 -בתוכ .3 העשב וריי םהש סיקסניווטוב רטושה םהל עידוה ,0

 .םירוצעה לע דחוימ םשור התשע אל העדוההש רפסמ םירבדה

 ,("טייצרַאי") "הנש םוי" ול היהש ימ אצמנו ,הכב אל דחא ףא
 -והה .ןינמב "בירעמ" תובהלתהב וללפתהו ודמע םירוצעה לכו
 וראשנש 50--15 םיליגה ינב .ורונ אל םישנאהו התמאתנ אל העד

 םויב םיימעפ בצייתהל ובייוח םינקזהו ,הדובעל ואצוה םייחב

 .הרטשמב

 שולשב ורבעוהו םתובצייתה תעשב םינקז 45 ורצענ 21.7-ב

 הקידב םשל לוכיבכ ,ןייסארל םידוהי םינולגע לש תולגע

 םינולגעה םע דחי םוחצר ,ןייסארל 15-ה מ"קב ,ךרדב .תיאופר

 וחצרנש ינפל .הביבסבש תורייעה ןמ םידוהי םעו םידוהיה

 םהל רסח אלו םידבוע םהש םהיתבל בותכל םינקזה וצלאנ

 .םירבדה תותימאב ונימאהש םיבר הרייעב ויהו ,המואמ

 .דקפימל אובל תושישקה םישנה ווטצנ 1941 טסוגואב 1-ב

 ובחסנ םישנ תואמ ."הרות דומלת"ה רצחב ןלוכ תא וזכיר

 .ןהיתועורז לע םיחפייתמ תוקוניתשכ ,דקפימה לא תוירזכאב

 .היתש אללו ןוזמ אלל ,םישנה וקזחוה ברעה דע רקובה ןמ

 רדתסהל ןהילע וויצו םיאטיל "םיטסיביטקא" ואב ברע תונפל

 ןתוא וכיה ןהב ץיאהל ידכ .הרושב םיתש"םיתש ,תורושב

 .תוירזכאב

 לכמ םינייוזמ םיאטיל ופקוה םישנהשכ לחה תוהלבה-עסמ

 םירגפמב וללעתה דחוימב .םיבורה-תותקב ןתוא וכיהש ,םידדצה

 עסמה ךשמנ ךכ .תוומל וסמרנו ץראל וקרזנ ,וכוה םידלי .תכלל

 םיחצרמה יסנפ רואל .תובעה ינא'צנָאווש רעיל ועיגהש דע

 הלהב הצרפ .םוי דועב הרכנש ,קומע רובב ןיחבהל היה רשפא

 -ילוקב וקעצו ריוואב ורי םיחצורה .םישנב הזחא הארונ הקינפו

 םישנה לע ."! תורובה לא םידליה תא קורזל" : םידירחמ תולוק

 וצפק תוהמא .ןהירוחאמ םידגבה תא ריאשהלו טשפתהל וויצ

 ורבקנ םיבר .ביבסמ םירוי םיאטילשכ ,תורובה ךותל ןהידלי םע

 .היסומלרדנאה לכ ךותב וטלמנש םג ויה ךא ,םייח

 תליהק לש םידליהו םישנה תיראש וזכור רבמטפסב 4-ב

 ווטצנ רבמטפסב 7"ב .ידוהיה יממעה רפסה-תיבב גרוברוי
 ."הדובע הנחמ" היהש םוקמ ,שויבל לטומ לש רצחל אובל ןלוכ

 יתב לכב םיאטילו םינמרג תורמשמ ורבע םויה לכ ךשמב

 .שיא םהב ראשנ אל םא קודבל ידכ םידוהיה
 ןאל םלוכל רווחתנ ,הדעה תיראש תא ליבוהל ולחה רשאכ

 וקעצ םה .וקתש אל םיללמואה .םהל הפצמ המו םתוא םיליבומ

 תבושת .םדא-ינב םיגרוה המלו המ לע םיניילתה םע וניידתהו

 תוהמאה .חצר תוכמב הוּולמו הפוצח התיה םיאטילה םיוולמה

 ולפנתה ןמצעבו ,וחרביש רתוי םירגובמה ןהידליל קועצל ולחה

 ,וכה ,וכשנ ןה .ןהיפורגאב םתוא ופקתו םיאטילה םיוולמה לע

 תויריו ,ביבסמ תרשרשה תא וקדה םיחצורה .ולליקו וקעז

 תוומלו םייחל קבאמ הז היה .ריוואב ודהדה םינוש קשנ-ילכמ
 .םיירזכא םיחצורו תוללמוא םישנ ןיב

 תודוהו חורבל תודחא תוריעצ וחילצה הצרפש היסומלרדנאב

 .םינורחאה היעגרב גרוברוי תליהק תורוק תא ונא םיעדוי ןתודעל

 וראשנ ,םינמרגה רובע ודבעש ,םהיתוחפשמו םירבג 50 קר

 .םה םג וחצרנ זאו םימי עובש דוע גרוברויב



 הדשה ירצע

 הז םוקמ" :בותכ וילעו לודג טלש םקוה ריעה תואובמב

 ."םידוהימ יקנ

 "אטילב ינומה חבט" רפסב ומסרופש ,םיחאה- תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ גרוברויב םיחאה-תורבק ונייוצ ,'ב קלח

 ; שיא 322 םירובק ידוהיה תורבקה-תיב לש יחרזמה קלחב .]
 .3.7.41 -- חצרה ןמז

 דצב ,גרוברוימ מ"ק 7 קחרמב ,יאנָאנלק רפכה תבריקב 2

 -- ןמזה ; שיא 200 -- שיבכהמ 'מ 300 ,לממל שיבכהמ לאמש

 .1941 טסוגוא

 - שיבכהמ מ"ק 2.  ,גרוברוימ מ"ק 5 ,סָאניצינרב רעי 3

 .1941 רבמטפס -- ןמזה ; שיא 0

 200 -- גרוברוימ תיברעמ דחא רטמוליק ,סאניליש רעי 4

 .1941 רבמטפס -- ןמזה ; שיא

 תורוקמ

 .1849--1854 'מע ,"עטיל" ץבוק ,גרוברוי ןברוח ,טיוועל יבצ

 .ןמדלוג-ץיבודיגמ הנח לש הרופיס יפל ,םילשורי ,ןראפ ,ז

 .םלוא-טפשמ ח''וד

 הנוי
 (זזתלא 5)

 תנשב .אטיל לש המורדב ,הטילא זוחמב הרייע איה הנזַאי

 .תוידוהי תוחפשמ 90-כ הב ויח האושה

 םהו ,המחלמל ינשה םויב םינמרגה ידידלע הפקוה הרייעה

 .25.6.41 ,יעיבר םויב קר הילא וסנכנ

 ,הביבסהמ םיבר םידוהי הנזַאיב ועקתנ םוקמה ידוהיל ףסונ

 הלא םיטילפ .ךישמהל ולכי אלו םשפנ לע חורבל וסינ רשא

 השעמל וראשנ הרייעבו ,ואב םהמש תומוקמל דימ רוזחל ווטצנ

 .םיעובקה היבשות קר

 .הרייעל םינמרגה תסינכ ינפל דוע ולחה םידוהיב תועיגפה

 דמעמ םוקמב םיאטילה םיליעפה ולביק םינמרגה תסינכ םע

 "לפטל" דימ ולחה םה .םהידיל השעמל רבע ןוטלשהו יקוח

 םהיניעב דושח היהש ,ידוהי לכ .תיב-ישופיח םכרעב ,םידוהיב

 -ארה תונברקה .רצענ ,תויטסילאיצוסה תועונתל יהשלכ היטנב

 לש ונב ,רוחב דועו 'זארטס םהרבא :םיריעצ ינש ויה םינוש

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה םוכילוה שוביכל ישילשה םויב .רפסה

 היריב םוחצר ןכ-ירחאו ,רוב רופחל םהילע וויצ ,הרייעה ירוחאמ

 יכ ,םיאטילה ולילעה הז השעמ רחאל םיימויכ .םוקמב םורבקו

 םיאטילה ואיצוה .טייח שריה לש ותיבב (.! חתות) קשנ אצמנ

 ,םירבג המכ דועו ונתח תאו ןויצ-ןב ונב תא ,תיבה לעב תא

 םוחצר םשו ,הרייעה ירוחאמ רשא ,םגאה תפש לא םוכילוה

 ועבק רשא ,"םיטסיביטקא"ה ידי-לע עקפוה ומצע תיבה .םורבקו

 .םהלש הדקפמה תא וב

 השמ חקורה םג ויה שוביכל םינושארה םימיב םירוצעה ןיב
 תישארב .ןוקלבו (לארשי-ץראמ רזחש) ץיבלשוק קחצי ,ךולב

 "ןידדתיב" ינפל םיאטיל השולש דוע םע דחיב ודמעוה ילוי

 ומשאוה םישנאה .הטילאמ דחוימב הז ךרוצל ואבש ,םינמרג לש

 .תוומ ןידד-קספ םלוכ לע אצוה םירופס םיעגר ךות .םזינומוקב

 מ"ק ינשכ קחרמב ,קינשומ רפכה דילש רעיה לא ולבוה םה

 .וחצרנ םשו ,רדישוקל ןוויכב הנזָאימ
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 ידוהי לכ לעש ,וצ "םיטסיביטקא"ה ואיצוה שוביכה תרחמל
 תוארוהב ,ןכ-ירחא ףלחוהש) םודא טרס ולוורש לע דונעל

 םידוהיה לע רסאנ .(הזחה לע בוהצ דוד-ןגמב ,םינמרגה

 -אל םע ןתילו תאשל ,קושה לא תאצל ,תוכרדמב שמתשהל

 .םמע חחושל ףאו םידוהי

 ויה םוי-םוי .םידוהיה תא ליפשהל םג ולדתשה םיאטילה

 שוכינב ,תופצר תפיטשב וקסעוה םה .הדובעל םילבומ םידוהיה

 .תוארחמ-יתבו תוכרדמה ,תובוחרה יוקינב ,םיניכסב םיבשעה

 .הלפשההו ןויזבה היה רקיעה .הדובעבש תלעותב ובשחתה אל

 הרייעה ידוהי ווטצנ ,(16.841) א"שת באב ג"כ ,תבשב

 דחיו ,םישנ 267ו םירבג 63 ורחבנ ןאכ .קושה רכיכב בצייתהל

 תולגע שמחב ועיגהש ,םישנו םירבג ,םידוהי תצובק דוע םע

 םלוכ ועסוה ,(הנזַאימ החרזמ מ"ק 10-כ תבשויה) קושילקוטסמ

 םהש ,ורמא םישנאל .(הנבוקל ךרדב ,הנזַאימ מ"ק 2ד-כ) ןֶארפל

 ןמלזו ,הלגעה אולמ ןוזמ דימ ףסאנ הרייעב .הדובעל םיחקלנ

 התיה ותנווכ .םהירוחאמ עוסנל בדנתה ,דבכנ תיבדלעב ,ץכ

 לדתשהל ךכ"רחאו ,םישנאה לש םאצמיה םוקמ תא תעדל

 ןיב .הפסנ ץכ ןמלז םג .רזח אל דחא ףא .התיבה םריזחהל

 וז הלועפ לע .קבטיל השמ ברה ,הרייעה בר םג ויה םיפסנה

 להנמ תארוהל ובישהב ,סוי'צרייב .ו הנזָאי תרטשמ דקפמ חוויד

 לכ ושקבתנ וז הארוהב .טסוגוא עצמאמ הנבוקב הרטשמה ףגא
 טסוגואב 16-המ ותעדוהב .םידוהיה תא רוצעל הרטשמה ידקפמ

 ,םישנ 26 םהיגיב ,םידוהי 89 הנזַאי תובוחרב רסא יכ בתוכ אוה

 םוי ותואב וחלשנ םלוכ ."תויטסינומוק תולועפב ונייטצה" רשא

 .ןֶארפל

 ואיצוה ,(28.8) לולא 'ה ,ישימח םויב ,ןכמ-רחאל םייעובשכ

 .תומלש תוחפשמ םעפה .שיא םיעבשכ הרייעהמ םינמרגה בוש

 םוריבעה ,רחש םע ,תרחמלו רהוסה-תיבל וסינכה םלוכ תא

 .םלועמ ורזח אל הלא םג .הטילאל
 א"שת לולא א"י ,'ד םויב העצוב הנזַאיב הנורחאה היצקאה

 ,שרדמה-תיבב םידליהו םישנה לכ וזכור הז םויב .(3,9.41)

 -יבחמ םידוהיהש הנאותב .רהוסה-תיבב -- םירגובמה םירבגהו

 םישנה תא .טשפתהל םלוכ לע ודקפ בהזו ףסכ םהילכב םיא

 םע דחיב ןתוא וכילוה .תונתוכב קר ,תומוריע יצח וריאשה

 .רובב םורבקו םוחצר תוריפה-ןג ירוחאמ םשו ,םגאה לא םידליה

 םוי ותואב וחצרנ םה םג .ירמגל םימוריע וכילוה םירבגה תא

 .םוקמ ותואב ורבקנו

 .םיאטילה ידיב ועצוב םש תוחיצרהו הנזַאיב םידוהיה תופידר

 חרזא ינוריע ,סוי'ציוואירדוב סאמורי :ויה םהבש םיליעפה

 דילש יקשינולאו רפכה ןב ,סוי'ציוואינסי'צ ; תירבה-תוצרא

 דיקפ ,אקדאלאו סאמורי ;ינוריע ,סוי'ציוואיקנאפטס ; הנזַאי

 .הרייעב םיריעז םיטידרקל קנבב

 -השולש .הרייעהמ שיא רשע-העבש וחרב תויצקאה ימיב

 וטטוש םה .ורוגו םיאטילה ידיב ןכ-ירחא וספתנ םהמ רשע

 םהירכמ יתב לא םירס ויה בערה םקיצהשכו ,תורעיבו תודשב

 -- תרמשמל םדוק םלצא וריאשהש םיצפחהמ תחקל םיאטילה

 ,ספתנ ךכ .תונוטלשל םתוא םיריגסמ הלא "םינמאנ" ויה זאו

 דחא -- ןורב לאימחרי ,הנורחאה היצקאה ירחא םייעובשכ

 לטיג ,ויתויחא יתש ותאו זלט תבישיב םינייוצמה םידימלתה

 םגאה דילש םיחאה-רבק לא םיאטילה ידיב ולבוה םה .הניירקו

 לא לבוה אוה םגו ,קוילטפ יכדרמ ספתנ הנש רחאל .ורונו

 .םיחאה-רבק



208 

 הספתנ (1944 ץיק) םיטייבוסה לש םבוש ינפל םימי השימח
 רתלא :םהיניב ,ורונ םה םגו ,םידוהי לש הצובק הרייעה תבריקב
 רזוע ,קושילקוטסמ ןייטשלרפ המלש רייד ,הנזָאימ ץיבונמפיל

 עיגהש ,גרוברוימ רלדיפ ,הנבוק וטיגמ וחרבש -- ותשאו ןיול

 .הנבוק וטיגמ אוה םג

 ,םהמ דחא .העברא םייחב וראשנ םיטלמנה רשע-העבש ךותמ

 הליחת רתתסה ,תיאלקח הווח לעבו דימא שיא ,ןודרוג ףסוי

 דויצו הלגע ,הרפ רכיאל ןתנ אוה .הטוי'צרמ רכיאה תיבב

 ןודרוג .םקוניתו הנימ ותשא תא םג ומע איבהו ,בר יאלקח

 .רחא טלקמ-םוקמ שפחל ךלהו דבלב םירופס םימיל הסחמ שקיב

 םידוהיה לע תונוטלשל עידוה תרחמל .וב דגב הטוי'צרמ םלוא

 ןודרוג .םולסיחו הקוניתו השאה תא וחקלו ואב םירטוש .ותיבבש

 .הרייעה תבריקב רחא רכיא לש ותיבב שוביכה תונש לכ רתתסה

 .הצרא הלע זיישת תנשבו הנליווב בשייתה רורחשה םע

 רחאלו הרייעה תבריקב אוה םג רתתסה ,הרודש ריאמ ,ינשה

 .הנבוקב בשייתה רורחשה
 אצמש דע םירחא םע הליחת טטוש ,ץיבליגומ ףסוי ,ישילשה

 אשנ ,הרייעב בשייתה רורחשה םע .הרייעה תוביבסב טלקמ

 .םידלי השולש ול ודלונו תיאטיל השא
 -שולש ןבכ רענ ,קינרק'צופ השמ לש ורופיס אוה ןפוד-אצוי

 םידוהי דוע םע טטוש המ"ןמז .םייחב ראשנש יעיברה ,הרשע
 הסחמ אוצמל חילצה -- הלא וספתנשכו ,הרייעה תוביבסב
 ידיב אוה םג ספתנ 1942 ףרוח ימימ דחאב .םינוש תומוקמב
 תמ טעמכ והוליבוהו ףרוח-תלגע לא ותוא ורשק םה .םיאטיל
 ,םינוגה םישנא ןאכ ואצמנ ולזמל .הבורקה ןורקב הרטשמה לא

 ידכ ,רצעמב רונתה תא וקיסה םירטושה .ולסחל ורהימ אל םהו

 בורמ חרב אל רענה לבא .תלדה תא ולענ אל םגו ,וממחל

 .וטיגה לא והובינגהו הנבוקל םירטושה והוריבעה זא .ותשלוח
 1943 תנשב .תידוהיה תינזיטרפה העונתה לא השמ ףרטצה ןאכ
 .םינמרגה דגנ תוזעונה ויתולועפב ןייטצהו תורעיה לא אצי
 ,תמו השק הלח 1955 תנשב .הנליווב בשייתה המחלמה רחאל

 .םידלי ינשו השא וירחא וריאשהב

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 -זארטס רפכה דיל אצמנ הנזַאיב םיחאה-רבקש רסמנ ,'ב קלח
 ,םירבג 144-כ םה םש םירובקה רפסמ יכו ,םגאל ךומס ,הקשיד
 רבמטפסב 2-ל טסוגואב 28-ה ןיב -- ןמזה ; םידליו םישנ

 .1941 תנש

 תורוקמ
 ןויכרא ,ירוטסיה ןולאש ,ץיבלטיפ ; ביבא-לת ,ןודרוג ףסוי לש םתודע

 .1314/134 "םשו די"

 קולי
 (צז אד 1)

 תנשב .אטיל לש ינופצדיברעמה קלחב ,קיי'זאמ זוחמב הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 100-כ הב ויח האושה
 םידוהיה תא תורוקה לע קייודמו ףיקמ עדימ ונידיב ןיא

 .קולָאיב
 ,ץראב תאצמנה ,קולַאי תדילי ,לזימ-ןרטשנסיו הנשוש 'בגה

 :הלאשו קולָאיב םייאטילה הירכממ המכל 1945 תנשב התנפ

 אטיל תודהי

 הנע סאבולסנָאו הרייעה לש רוודה + התחפשמ ינבל עריא המ

 : בתכ ראשה ןיב .27.7.45-המ בתכמב הל

 םכל הנייהת תושדחה .יתלביקש ךבתכמ לע בישמ ינירהיי

 ךרעב ...וחצרנ םירחאה םיבורקהו ךירוה ,ךיחא .תומיענ-יתלב

 הלא ,ודרש םידחא קר .ךיראתה תא קוידב רכוז ינניא ,5.7.41דב

 ינניא -- שוכרה .םימייק םיתבה .הרייעהמ תאצל וקיפסהש

 .ידחא םוקמב םירובק םהו וחצרנ םלוכ לבא ,אוה ןכיה עדוי

 -ישאמ תודבועה" הרדיסה ךותמ ,"חכשנ לב" יאטילה רפסב

 לש היצקא"ה לע יכ בותכ ,1960 תנשב הנליווב עיפוהש ,"תומ

 ,םישישי .סוקצנַאו סיזאק תימוקמה הצעומה שאר דקפ "םידוהיה

 ידוהיה תורבקה-תיבל םיחצורה ידי-לע ולבוה םידליו םישנ

 הרייעב הדעסמה-לעב םידוהיב ללעתה דחוימב .וחצרנ םשו

 תא .םידוהיה ינקז תא ןיכסב ךתח רשא ,סאטרבואלג סאקימ

 לכ ראינ ומדו רשבה םע דחי ךתח אריפש שישיה לש ונקז

 .תורבקה-תיבל דע ךרדה

 םיאבה םיטרפה םיאבומ ,'ב קלח "'אטילב ינומה חבט" רפסב

 : קולַאיב םיחאה-רבק לע
 ; הרייעל תיברעמ-תימורד ,ידוהיה תורבקה-תיב -- םוקמה

 ; טסוגואל דעו 1941 ינוי שדוח לש הינשה תיצחמה -- ןמזה

 .475 -- םיחצרנה רפסמ

 תורוקמ

 .הוקת-חתפ ,לזימ-ןרטשנסיו הנשוש 'בגה לש היבתכמ

 הבוני
 (ןסאגט )

 תודג לע ,אטיל לש הזכרמב ,הנבוק זוחמב תאצמנ הבונאי
 .םידוהי 3,000-כ הב ויח האושה תפוקתב .היליווה רהנ

 םידוהי תואממ ריעה התמה המחלמל ןושארה םויב רבכ
 הבונאי ךרד םיכשמנה םישיבכה תא ואלימ רשא ,הנבוקמ
 תולגעו םיסוס םהל ויהש הלא רקיעב ,הבונאי ידוהי םג .החרזמ

 .החירבל ןנוכתהל ולחה ,תויאשמל ביטרפואוקה ירבחו

 תימוקמה תושרה ישנא ויה ,1941 ינויב 237ה ,ינש םויב
 וסינ .הדובעל ועיפוהש םישנאב וטלש אלו םיכובנ תיתגלפמהו

 ךא ,םיקנטו תוצצפ דגנ טלקמ-תולעת תריפחל םישנא ןגראל

 המק םידוהיה ןיב .םשפנ לע וסנ םלוכו ,הדצה וכלשוה םיתאה

 םייגפואב ימ ,בכרב ימ ,םידדובו תוחפשמ : הראתל ןיאש הלהב

 דועבמ המה שיבכה .החרזמ םהינפ ומש םלוכ -- לגרב ימו

 תא .םיגוסנ םייטייבוס םילייח לש תודיחי-ירוריפמ רקוב

 ויה .םיעלקממ תויריבו תוצצפב םיינמרג םיסוטמ וויל םיחרובה
 ויהו ,םהיתוחפשמ םע דחאתהל ידכ ,הנבוקל חורבל וסינש

 ילואש ,ומכחתהו וחכוותה : הרקי רשא הרקי -- םוקמב וראשנש

 ...םינמרגה לצא עורג ךכ-לכ היהי אל

 אטיל"ו "םיטסילואש"ה ןגראתהל ולחה ןושארה הלילהמ
 ,היסנמיגבו היסנכה לש םינומעפה-לדגמב וזכרתה םה ."הריעצה

 ,ינש םויב .םייטייבוס םילייחבו םיטילפב תוריל ולחה םשמו
 יטייבוסה אבצה ןיב עירכמה ברקה הביבסב ללוחתה ,ינויב 3

 ,ינמרגה אבצה תודיחי ןיבו ("ןוגילופ") םינומיא-חטשב הנחש

 .הרייעה זכרמב ולפנ םיזגפ יחטמ .הבונאי לע רעתסהל ומידקהש

 -םיינופצה היתואובמבו הזכרמב וללותשה תופירשו ,וסרהנ םיתב



 הדשה ירע

 תודג לא ,םימה-תנחט לא :רבע לכל וצופנ םיבשותה .םייחרזמ

 תיב לש ףתרמב ויה םינושארה תונברקה .םיפתרמל ,היליווה

 .םידוהי םיעבשכ םש וקנחנו וגרהנ זגפ תעיגפמ :רברפ רביל

 וננתסה הליל ותואב .רדנו ריאמ ןתרבגה לש ותפוג תא קר והיז

 םימה-תנחט דיל .םידוהיב ועגנ אל ךא ,םינמרג םילייח הרייעל

 ועיפוה םש-יאמ .הפירשה ןמ וחרבש םידוהי תואמ המכ וזכרתה

 .רדסה לע ורמשו םינמרג

 הרייעב .ס.ס-ה תדקפממ הדוקפ האצי ,ינויב 26 ,ישימח םויב

 -- םיאטילה םהירזוע .קושה רכיכב םידוהיה לכ תא זכרל

 קומיס) סוי'צאגלוד סאמיס ,סאנוילאגיירג םונורגאה םשארבו

 סאניגנומו סיקסבוקניפ ןכו ,ץיבסנאו יאנבה לש וינב 2 ,('ץאגלוד
 -יזוכיר לע וטשפ -- "הריעצה אטיל" רעונה ןמ םינוירבו

 -תיבבו תסנכה-יתבב ,הרייעה םורדב ,ודרשש םיתבב םידוהי

 זכרתהל ,תוכמ ךות ,םידוהיב וציאהו ,וזזבו ודדש ,"תוברת" רפס

 לע ודמעוה ,ףטו םישנ ,םירבג ,הלוכ הדעה .קושה רכיכב

 ודמע ביבסמ .גרובצניג ךורב-םוחנ ברה םשארבו ,םהיכרב

 םואתפ .ינומה חבטל וננוכתה הארנכו םיעלקמ םע םיאטילה

 ןב ןיינבב עגפו חתות לש זגפ םיינזוא-שירחמ ןואשב לפנ

 -- םיחצורה .המוהמו הלהב המק .עונלוקה לש םייתומוקה

 .רבע לכל ורזפתהו וסנ -- םידוהיה םהירחאו

 תייוולב ,הטילוי'צאמ הירמ ,תיאטיל הריעצ האב ינויב 27דב

 ,ינאדייק בוחרב ,יקסנדייק לואש הרומה תיב לא ,ינמרג

 ינב לכ ויה תיבב .םיטסינומוק םיאצמנ תיב ותואבש הלילעהו

 ,םיתא תחקל םהילע דקפ ינמרגה .ןמשיילפ לטומו החפשמה

 הריו רובה דיל םדימעה ךכ-רחא .רוב רופחלו רצחל תאצל

 באה .יקסנדייק לש וינב ינשו ןמשיילפ לטומ ורונ ךכ .םהב

 התכיה העידיה .אוה םג הרונ ,םייסשמ .המדאב םתוסכל הווטצנ
 .הרייעה ידוהי תא המהדתב

 לשריה לש ףתרמב ,שדחה קושב וזכורו ורצענ ינויב 29-ב

 תחת ולבוה םוידםוי .םינוסחו םיריעצ םידוהי 50-כ ,יקצינפוא

 תריפחל ,הרייעה חרזמב ,"הקלאריג"ה תשרוחל דבכ רמשמ

 םיריעצה .קלד-ילכימל תודעוימ ולא יכ ,תועומש וציפה .תולעת

 .וניכהש תולעתה ךותב רתוי רחואמ ופסינ םה ,וררחוש אל

 -ידבכנמ המכ דועו גרובצניג ברה תא ונימזה ילוי תישארב
 ידכש ,םהל ועידוהו ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה תדקפמל הרייעה

 -רפוכ םלשל םהילע ,הדובעל וטיגב וזכורי אלא ,ושרוגי אלש

 ףסכ הברה .לבור ףלא 150 -- תורטשבו םיטישכתב ,בהזב שפנ

 -יטקא"ה .ועיגה אל שורדה םוכסל ךא ,םוקמב ףסאנ בהזו

 ,הרזע םש םידוהיהמ שקבלו הנבוקל עוסנל ברל ועיצה "םיטסיב

 ברה עסנ םינייוזמ םיאטיל יווילב .רסחה תא םילשהל ידכ

 קיעזה -- הנבוק לש הבר -- אריפש .ד .א ברה .הנבוקל
 רפוכה םלושש ירחא .רסחה םוכסה תא וסייג םהו ,םינקסע

 יאלט דונעל םידוהיה לעש ,םיווצ ואצוה .המודמ העיגר הררתשה

 תודובע ינימ לכל םידוהי חולשל וליחתה .דיוד-ןגמ םע בוהצ

 .הדובעהמ ורזח אלש ויה .הדובע ידכ ךות םהב וללעתהו תויוזב

 ,תחא היפאמ קר המלש הראשנ הבונאיב .םידוהיל ונתנ אל םחל

 ורמא ,םחל תונקל םידוהי ושקיב רשאכ .םידוהי-אלל ופא הב
 .'םחל םכל ונתי םה ,םיטסינומוקהמ ושקב ,וכל" : םהל

 םמיעו ,שיא 600-כ ,םיריעצה םירבגה בור וזכור ילויב 8-ב
 תחת ואלכנ םש .קאינפילבש םיניטקרסקב ,גרובצניג ךורב ברה

 מ"ק 7 ,'זולגופ רפכל הדובעל ולבויש ,םהל רמאנ .דבכ רמשמ

 -שמל רותכל ,המרמב ,םהל וצעי .לובכה תודשב ,הבונאימ
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 םידגב ,ךרדל הדיצ העדוהה ירסומ ידיב םהל וחלשי יכ םהיתוחפ

 .וחלשו -- בל םותב בותכל ונימאה םישנה .ףסכ רקיעבו םימח

 ,יקול רהח דיל המייר רכיאה לצא אבחתהש ,גרבמולב םייח

 ידכ ,םיניטקרסקל המייר תא חלש ,םישנאל הפצמ המ עדיו

 בוזעי אלש ,בישה השמ .םשמ ואיצוהלו השמ ויחא םע רשקתהל

 .הדובעל םוליבויש חוטב אוה יכו ,םוקמה תא

 לש תוצובקב םאיצוהל ולחה ,רקובה תרומשאב ,ילויב 12-ב

 ."הקלאריג"ה ןוויכל -- םיאטיל לש דבכ רמשמ תחת שיא 0

 רמשמה .ןהילעבל תווליהל וצרש ןהמ ויה ,םישנל רבדה עדונשכ

 הרומה קר .ןרזיפו ןתוא הכיה ,םישנה לע לפנתה יאטילה

 ,הנחו ,טדימשדלוג רזעילא יאמיכה לש ותשא -- הניקתפא

 םע דחי ודעצו רוטל וצרפתה ,ןרטש הירא ןידה-ךרוע לש ותשא

 -תהל ווטצנ ,ןכ-ינפל ונכוהש ,תולעתה לא ואבוה םה .םירבגה

 החתפנ ךכ-רחאו -- םיטישכתהו ףסכה ,םידגבה תא רוסמל ,טשפ
 ,ןמרב ,ןייפ (רב) בד יכ ,עודי .םירבעה לכמ תפות שא םהילע
 וספתנ םש .שיבכה לא השרוחה ןמ הצירב וקמח ,גרבמולב השמו

 .תצרמנ תודגנתה וליג אריפש והירמשו ןמדירפ יבצ .וחצרנו

 -נומו סוי'צאגלוד ויה חבטה לע םידקפמה .םיניכסב ורקדנ םה

 סירמ'צרק ,ץיבסנאו יאנבה לש וינב ויה םיחצורה ןיב .סאניג
 חבטה ינפל ,וקלוח םיחצורל .הביבסהמ םירכיאו סילו'צאמ סאנוי

 םהל חטבוה ."םחור תא םמורל" ידכ ,לוהוכלא תונמ ,וירחאלו

 .םהיניב וקלוחי םידוהיה שוכר לכו הזיבהש

 ירחא רפיס ,השרוחהמ קחרה אל רגש ,סוי'ציוואפיליפ לעופה

 לש קדסב ץיצהו תינמרגה הרימשה לע םירעה יכ ,המחלמה

 תופוג תא האר אוה .ןיזרבא תועירימ ומיקה םינמרגהש ,רדגה

 ,תולעתב תוומהו םייחה ןיב ורפרפ ןיידע רשא ,םישנאה

 ןהילעו תוקעצו תוחינג ךות תודרויו תולוע תופוגה תומירעשכ

 .םיפסונ תונברק םילפונ

 חקורהו יקסבוקצלוו ןתנ ,גרובצניג ברה וראשוה םיניטקרסקב
 םדדועלו הרייעב םידירשה םע רשק ומייקיש ידכ ,ןגכ םייח

 .יפוסה ינטשה עצבימל -- םהילא ףרטצהל

 ןיב םיזורכ םינמרגה וציפה טסוגוא לש ןושארה עובשהמ

 םידוהי תונוטלשל וריגסי אל םאש ,רמאנ םהב ,הביבסה ירכיא

 החטבוה ןכ-ומכו ;תוומ שנועל םמצע םה םייופצ ,םיאבחתמ

 .רגסויש ידוהיה לקשמכ חמקו ריזח רשב תקנעה

 "יתבבו "תוברת" רפסה-תיבב ומקמתהו ורזח םידוהי רפסמ

 .אושנ-אלל התיה תופיפצה .הפירשהמ ועגפנ אלש ,תסנכה
 ,םישנ -- םידוהיה ווטצנ ןהב ,תועדומ ועיפוה םימי םתואב

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה .םיניטקרסקב זכרתהל -- ףטו םירבג

 .םיניטקרסקל םאיבהל ידכ ,םידוהי לע דייצ םיכרוע ויה

 םליבוהלו םידוהיה תא איצוהל ולחה טסוגואב 13-ה םויב

 רפכהמ המייר רכיאה ."הקלאריג"ה ןוויכל דבכ רמשמ תחת

 םילטלטמה תא םירבגהו םישנה וחינה ךיא יתיאר :רפיס יקול

 ןיב דירפהל וליחתה .םינוילעה םידגבה תא וטשפו ,תודווזמהו

 דרפיהל ובריס םישנה .תומויא תוללי וצרפ .םידליהו םישנה

 םהילגרב ףצק-ףצשבו חוכב םואיצוה םיחצורהו ,ןהידלימ

 םהילע החתפנו ,תוהמאה לא הרזח וצר-וצא םיבר םידלי .םהידיבו

 םהילע וחתפו ,תולעתה לא וברקתיש ,םישנאב וקחד .שא

 םהמ םיבר .הינש הלעתל וקחד םידליה תא .םיעלקממ תויריב

 .הקזח שא החתפג םהילע םג .רובה ךותל םייח םדועב ולטוה

 ודבא ,תאז לכ הזחו השרוחה דיל רגש ,סוי'ציבוראפסק רכיאה

 .ותעדמ אצי אוהו ויתונותשע
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 לש הירגנב ורתתסח ןילופמ םיטילפ םידוהיו םינבר תצובק

 חיטבה אוה .סאניגנומ ררוצה חוקיפ תחת ויה םה .ןיול םוחנ

 םריאשיו םהילע ןגי אוה ,םפסכ תא ול ורסמי םאש ,םוחנל

 ולבוה םה ףא .םתוא ריגסה ךכ-רחאו ,חקל שוכרה תא .םייחב

 .הגירהה-איגל םוי ותואב

 דקפמ ."ןיירנדוי"כ הבונאי הזרכוה ינומהה חבטה ירחא

 .םינמרגה םישבוכל ךכ-לע עידוה סאנוילאגירג "םיטסיביטקא'ה

 ואיבה תרחמל .עצבמב םיפתתשמל לודג ףשנ ךרענ ברע ותואב

 .םירבקה יוסיכל הביבסה ירפכמ םירכיא

 רעטלא" ידוהיה רפכב אובחמ ואצמ תוחפשמ תורשע

 םג היה ןהיניב .הבונאימ תיחרזמ-תימורד מ"ק 13 ,"ץעניטסָאג

 ףוסב .ותחפשממ קלחו יקסנביא השמ קיתווה ינויצה ןקסעה

 דועו יקסנביא תא םמיע ולטנ ,םיאטיל םירטוש םשל ועיגה ילוי

 -- רתיה .ורבקנו ורונ םש .הקלאריגל םוליבוהו השאו םירבג ינש

 םירכיאל רוזעל ידכ ,םוקמב וראשוה -- תושפנ 100 דע 0
 םילטונ ,םעפ ידמ םיאב ויה "םיטסיביטקא" .הדשה תודובעב

 ףוסב .םירזוח ויה אל הלאו -- הדובעל םידחא םירבג םמיע

 ואצוה םירבגהו ףטה ,םישנה .תולגע םע םירכיא ואבוה רבמטפס
 .םייחב וראשיי יכ ,םהל חטבוה .הבונאיב םיניטקרסקל ולבוהו

 םבושב ,םיכרדב ופסאנש ,םידוהי תורשע דוע ואצמנ םוקמב

 ,םמידקה ינמרגה אבצה יכ -- רימוקליוו ינרָא'זַא ,קסניוודמ

 םיניטקרסקב וזכרתנ ךכ .היסורל לובגה תא רובעל וקיפסה םרטב

 םידליה תאו םילטלטמה תא וניעטה רבוטקואב 4"ב .שיא 150דכ

 םתוא הוויל .הנבוקל ןוויכב לגרב ודעצ םירגובמהו ,תולגע לע

 הכרענ םוי ותואב ."סאבאל" ויוניכב עדונש ,יאטילה רטושה

 ,הארנכ ,התיה הנווכה ."ןטקה וטיגה' לש היצקאה הנבוק וטיגב

 רטושה .9-ה טרופב הז לוסיח עצבימל םיאבוניה תא םג ףרצל

 השעו ,םימחרבו הנבהב םישנאל סחייתה אוה .ןוגה םדא היה

 םחל םירפכב תונקל םהל השריה :ושקיב רשא לכ םנעמל

 אופיא ועיגה םה .ךרדב חונל ,היתש-ימ רוגאל ,ןוזמ-יכרצמו

 ולצינ ךכו ,היצקאה ירחא הלילה תוצחב ,וטיגה רעשל ,םדעיל
 .הנבוק וטיגב התע-תעל וראשנו תווממ תינמז

 םקוהש דעלג ידי-לע הבונאי ישודק רכז חצנוה 1955-ב

 -עגמוא ןענייז אד" :שידייבו תיאטילב תורח וילעו ,השרוחב
 ."ןעטסישאפ-רעדרעמ ךרוד ןדיי רעווענאי ןעמוק

 לע הכרבה אובתו ,תנייוע הביבסב זעונ השעמ הז היה

 .ץיבסונומ דיודו ןיזרב יכדרמ ,םימזויה

 ופסינש תושפנ 1,268 לש תיקלח המישר הנשי "הבוני" רפסב
 .םיפסנה רפסממ תיצחמ קר יהוז הכרעה יפל .האושב םש

 תורוקמ

 תויודעה דוסי לע ונכוהש ןיטשרוב קחצי ימוכיס לע תססובמ המישרה

 הבוני יאצוי ןוגרא ידיזלע אצוהש '"הבוני" רפסב ורסמנש תונורכזהו

 .גילשת ,ביבא-לת ,ל"וחבו ץראב

 קושיני
 (ןסא1815)

 ויח האושה תנשב .אטיל לש הנופצב ,ילוואש זוחמב הרייע

 .םידוהי 700-כ הב

 ואצמנ ןמז ותואב .1941 ינויב 24-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 אטיל תודהי

 חורבל םנויסנב הרייעל ועלקנש ,הביבסהמ םידוהי םג קושינאיב

 "םיטסיביטקא" ונגראתה םינושארה םימיב רבכ .םינמרגהמ

 תחאכ וארו םיימוקמה תודסומה לע וטלתשה רשא ,םיאטיל

 ."םידוהיה תייעב ןורתפ" תא תונושארה םהיתומישממ

 יניינעל תדחוימ הקלחמ "םיטסיביטקא"ה ומיקה ינויב 28"ב

 "םיטסיביטקא"ה .סיניניט סאזוי דמע השארב רשא ,םידוהיה

 וחצרנ םידוהי .דימ ולחה תויוללעתהה .הובגמ תוארוהל וכיח אל
 .ץיבוקניזור לאומש היה םישודקה ינושארמ דחא .תוצוח שארב

 וטלמנש ,םידוהיה לכ לע היה ויפל ,וצ םסרופ ילויב 11דב

 רסאנ ,בוהצ יאלט דונעל ,םהיתבל רוזחל ,הביבסבש םירפכל

 אצויכו םידוהי-אל םע תתלו תאשל ,תוכרדמה לע תכלל םהילע

 םידוהיה תא זכרל שיש "םיטסיביטקא"ה וטילחה ןכמ רחאל .הזב

 1,200-ב קושינאיב םידוהיה רפסמ תא וכירעה םה .דחא םוקמב

 וטיגה-םוקמ יבגל .םוקמה ינבמ םניאש םיבר םכותב ,שפנ

 .רתויב םיבולעה תומוקמה תא ושפיח .תונוש תועצה ולעוה
 םיאטילה תא איצוהל ישוק לכ היהי אלש ומיכסה םלוכ

 רתוי םיתב לבקל ומיכסי ןכש ,םידוהיל םידעוימה תומוקמהמ
 ויהו תסנכה-יתבב םידוהיה תא זכרל ועיצהש ויה .םיבוט

 .רגא'זל םשרגל ועיצהש
 לש סנק םידוהיה לע ליטהל וטילחה םג "םיטסיביטקא"ה

 12 ורצעיי תרחא ,תועש שולש ךות ומלשל שיש ,לבור 0

 .הבורע-ינבכ ריעה יבושחמ
 םידוהיה יכ ,רמאנ ובו וצ סיניניט םסריפ 1941 ילויב 18זב

 ,לשמל ,ךכ .ילויב 11-ב ואצוהש תוארוהה רחא םיאלממ םניא

 שיו ,"בוהצ-דוד-ןגמ" םידנוע םניאש שי ,ריעל םלוכ ורזח םרט

 םידוהיה תא םיבייחמ ןכל ,המודכו תוכרדמה לע םיכלוהה

 העש ,ילויב 19 ,םויה תרחמל דע לבור 20,000 לש םוכס סינכהל

 .םיירהצב 0
 .םלוש םגו ףסאנ ףסכה

 -וקמה הצעומה הכרע ,םלוסיחו םידוהיה זוכיר לע לקהל ידכ

 תדקפמל הרסמנ וזו ,םידוהיה לכ לש תטרופמ המישר תימ
 ."םיטסיביטקא"ה

 יפוליחב ךורכ היה הרייעה ךותב וטיגב םידוהיה זוכיר

 "םיטסיביטקא"ה ישאר אופיא וטילחה .המודכו רודיג ,ןיסולכוא

 םהיתבמ םידוהיה תא ושריג םה :םיטושפ רתוי םירבדה תושעל
 150 .הנושארה היצקאה התיה םג זא .תסנכה-יתבב םוזכירו
 ןוויכב קושינאימ מ"ק השימחכ ,סישואיקליו רעיל ואצוה םירבג

 .ורבקנו ורונ םש ,תורוב רופחל םתוא וצליא .ילוואשל

 .םינועמו םיכומ ,םילהבנ ,םיאכודמ וראשנ םידוהיה תיראש
 קושינאי לש הזכרמל ועיגה ,(א"'שת לולאב 'ד) 27.8.41 ,'ד םויב

 םילטלטמהו םיצפחה בור תא ולעה ןהילע ,תולגע םע םירכיא

 וקיפסה םרטב .רגא'זל םילבומ םהש םהל רמאנ .םיללמואה לש

 םידוהיה תא ודירוה ,םיאטיל "םיטסיביטקא" ועיגה זוזל תולגעה

 םיצפחהו ןילטלטמה תא .תסנכה-תיבל בוש םוסינכהו תולגעהמ

 ,ףסכ ונממ וחקלו ידוהי לכ וקדב תסנכה-תיבב .םינסחמב וקרפ

 -תיבמ םידוהיה תא בוש ואיצוה ןכמ-רחאל .ךרעדרבד לכו בהז

 ,סישואיקליו רעיל םוריבעהו תולגעה לע םתוא ולעה ,תסנכה
 .גרוהל-האצוהה םוקמכ עבקנש

 .ראתל השק םינורחאה םהיעגרב םידוהיה לע רבעש המ

 יקסבורטימיזד לאלצב-םוחנ 'ר ,ןקזה םבר תא וצליא םיחצרמה
 .םיחצרנה רפסמ תא תונמלו רובה תפש לע ןמזח לכ דומעל

 .רהמגו רמ םוי ותואב וחצרנ ,םידליו םישנ ,םירבג 5



 הדשה *ירע

 ובתכמב .רגא'זל וחלשנ םוי ותואב וחצרנ אלש םידוהי םתוא

 תייריע שארל קושינאי תייריע שאר עידוה רבמטפסב 1-המ

 .רגא'זל םידוהי 150 ורבעוה טסוגואב 29--24 םימיבש רגא'ז

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ קושינאיב םיחאה-רבק עיפומ ,'ב קלח

 רטמ 700-כ ,קושינאימ מ"ק 5 ,סישואיקליו רעי -- םוקמה

 ; 1941 טסוגוא תליחת -- ןמזה ; ילוואש--קושינאי שיבכהמ

 -רנה רפסמ ,27.8.41-ב ןכו ;םירבג 150 -- םיחצרנה רפסמ

 .םידליו םישנ ,םירבג 355 -- םיחצ

 הבצמ םיחאה-תורבק לע היריעה המיקה המחלמה ירחא

 ,םייטייבוס םיחרזא םירובק הז םוקמב" : תיאטילב בותכ הילעו

 ."1941 תנשב םיטסישאפה םיחצורה ידיב וחצרנש

 תורוקמ

 ןושאר ,גרבנטכרט-ןוזנרוא השמ ; היתב תרכזמ ,ויז םולש לש םתודע

 ,28.8.64-המ ץיבורלופ לאקזחי לש ובתכמ ; הנבי ,ןמלוא סחנפ ; ןויצל
 .ביבא-לת ,ןולג הנידע ידי-לע רסמנש

 הבוקיול
 (1טאטטה)

 ךומס ,אטיל לש הברעמב ,גירוואט זוחמב תאצמנ הבוקיול

 .םידוהי 450--400 הב ויח האושה תנשב .ינמרגה לובגל

 םירפכב ורזפתהו הרייעהמ םידוהיה וחרב המחלמה ץורפ םע

 .םידוהיה יתבמ 4 קר ופרשנ .העגפנ אל טעמכ הרייעה .םיכומסה

 איצוהל ונווכתנש ,םיאטילה ידיב ,העומשה יפל ,ותצוה הלא

 ךכ .הטיוול ןימינב לש ותיבב אצמנש ,"לופונומ"המ ש"ייה תא

 םיכומס םיתב ינשו הטיוול םיחאה לש םיתבה ינש שאב ולע

 .םהל

 המסרפתנ דימ .הרייעל םינמרגה וסנכנ ברע תונפל ינויב 24דב

 וירוגמ-םוקמל שיא שיא רוזחל םידוהיה לכ לעש ,הדוקפ

 ידיב םידודש םהיתב תא םידוהיה ואצמ םבוש םע .םדוקה

 .דוד-ןגמ תרוצב בוהצ יאלט תאשל ווטצנ םידוהיה .םיאטילה

 תרובק :ןוגכ ,תונוש תודובעל םידוהיה וחקלנ הרהמ דע

 אבצה לש בכרה-ילכ תפיטשו יוקינ ,ולפנש םייטייבוסה םילייחה

 הפשא-ירובצמו תוארחמ יוקינ ,םיסוס ירגפ תרובק ,ינמרגה

 .הלאב אצויכו
 הרייעב ללותשהל וליחתה םינמרגהו םיבר םימי ורבע אל

 רפסמ דחא "בר השעמ" לע .םעורז תחנ תא םידוהיל תוארהלו

 :זלט תבישי ידימלתמ זא היהש ,ןירפלייה אבא

 ,םינמרגה לש םאובל ישילשה םויב ,רקובה תועשב 'ו םויב"

 הנהו ,יקסנלפק גילז-םייח 'ר ,ונתרייעב ברה לש ותיבל יתסנכנ

 דמולו ,'העבש' ךרדכ ,ךומנ לספס לע אוה בשויש ,ינא האור

 ןולחה דעבמ והואריש הצור ונניאש ,ברה יל ריבסה .וכרדכ

 םינופ םהו ,םינמרג םילייח 2 וסנכנ הנהו .(קושב דמע ותיב)

 -ןועש תא ונממ וחקל םה .הנע ,'ןכ' -- '? ברה התאה' :וילא

 לא תרבוחמ התיהש תרשרשה תא וערק הז םע דחיו ,בהזה

 רקיעב ,גלופמהו ךוראה ונקז תא םיכשומ ולחה ךכ-רחא .היזחה

 הלליב ברה לש ויתונב יתש וצרפ הז הארמל .תווצקה ינשב

 רמא ומצע ברה םג .הזמ ולדחיש ,םינמרגה לא םינונחתב ונפו

 ךנוצר ןיא םא' :ול ונע '? ןקז םדאב םיטשמ םתא המל' :םהל
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 ןהו ,יניצר רבדה יכ ואר תונבה .'םיירפסמ דימ אבה ,שולתנש

 .םהל וכלהו ןקזה לש דחא הצק וזזג םה .םיירפסמ םהל ושיגה

 וקחשי ,אלימ' :ורמאב ,םמחינ ברה ךא ,תוכבל ופיסוה תונבה

 "..'הרפכ תאז אהתש יאוולהו .םירענה םהל

 םינייוזמ םינמרג הרייעב עתפל ועיפוה ,ינויב 29 ,'א םויב

 םע דחיב .לממ לבחב לובגל רבעמש ,הכומסה גורקדייהמ

 ולחהו םידוהיה יתב לע וטשפ םיאטילה "םיטסיביטקא'ה

 .םילוח ףאו ,הלעמו הנש 15 ליגמ םירבגה לכ תא םיאיצומ

 יבשות לכ תא וריכה םיאטילה ךא ,ואבחתה םיבר םידוהי

 ומייא וללה .םינמרגל תאז ורסמ םה .רסח ימ ועדיו הרייעה

 ךכ .דימ ועיפוי אל םירבגה םא ,םידליה לעו םישנה לע תוומב

 םהיוולמשכ ,קושה רכיכב זוכירה םוקמ לא ואבוהו םלוכ וספתנ

 תובוחרה תא ואלימש ,םיאטיל ינומה .םהיתוכמ תא םיאילפמ

 .החמש בורמ ולהצ םג םיברו הזחמב וזח ,םהלש החוגמה םויב

 וילע היה .םינמרג לש תורוש יתש ןיב ידוהי לכ רבע קושב
 ושפיח ןכמ רחאל .םהינפל וחינהלו ךרע-רבד לכ ויסיכמ איצוהל

 אצמנש ,בצק ןויצנב .םישנאה לש םהידגבב םמצעב םינמרגה

 וללי םידליהו םישנה .תוומ דע םוקמב וב הכוה ,וידגבב והשמ

 ושרוג ןה ךא ,םירבגה לא ףרטצהל וצר ןהמ תובר .וכבו

 .תוירזכאב

 לש דבכ רמשמ תחת ועסוהו תויאשמ לע ולעוה םירבגה
 ראש ורסאנ ןכמ רחאל עובשכ .הנשקַאוושל ןוויכב םינמרג

 םירבגה ןכו ,הרייעב הנושארה םעפב ואצמנ אלש ,םירבגה

 ןמ .ןוויכ ותואב ועסוה םה םג .םיכומסה םירפכה ןמ םידוהיה

 .שיא 70-כ ,דחיב ,ואצוה הרייעה
 ידוהי ,חשמ ,דחא רבג קרו ףטהו םישנה וראשנ הבוקיולב

 ינפל וילע וצילמהו ותוא "וכירעה" םיאטילה .ינעו שישק

 לע תורזגה .םהלשמ "ןודוהי" רותב םוקמב וריאשהל םינמרגה

 איבהל םתוא הבייח הרטשמה .םויל םוימ וברתנ םיראשנה

 -ותיה") םתושרבש אטיל לש םואלה-ילגד לכ תא הצעומה-תיבל

 הרייעה םוחתמ תאצל םהילע ורסא .("םיחרזא דוע םניא םיד
 ,םירפסה לכ תא רוסמל םהילע ורזג .םירכיאהמ רבד תונקלו

 ופרש םינמרגהו ; הרותה-ירפס תא ףאו ,שדוק-ירפסו לוח-ירפס

 -ירפס תא םישנ המכ ואיבחה רבדבש הנכסה תורמל .םתוא

 ויה ,תוצובקבו םידיחי ,םיאטילו םינמרג .המדאב הרותה

 םהישופיחב ;ףסכו בהז םישרודו םיתבה לא תופוכת םיצרפתמ

 אצמש המ לכו םישובלמ ,םייפגמ ,םיאנ םילכ םג םיחקול ויה

 םיפסואו תיבל תיבמ םיבבוס ויה "םיטסיביטקא"ה .םהיניעב ןח

 הדובעה-םוקמב םהילעבל םרסמל" ידכ ,םירבגה ידגב תא

 לכש ,ןבומכ .םליבשב םישרוד ויה ךרע-ירבדו בהז םג ."םהלש

 ויה םיאטילה םיררוצה .םירבגה ןמ דחאל ףא רסמנ אל הז

 ,השפלַאק-טאלאט סאדאט ודמע םשארב .הרייעה ישנאמ םבורב

 ותשאש ,יממע הרומ דועו ,רבעשל "םיטסילואש"ה יגיהנממ

 .ריביסל םיטייבוסה ידי-לע השרוג םיינישה-תאפור

 םיסירתה תא ףיגהל םישגה ווטצנ ,םויה ירהצב ,ילויב 8-ב

 .קרחו קדס לכ דעב ,ןבומכ ,וציצה םישנאה .םיתבב רגתסהלו

 -סהב םיפיקמ ,תיבל תיבמ םיבבוס םיאטילו םינמרגש ואר םה

 םידוהיה תא ןוזפיחבו הלהבב םשמ םיאיצומ ,ןינבה תא תורעת

 ,התיה םיסירתה תפגה וצ תנווכ .שרדמה-תיבל םתוא םיכילומו

 םישנאה ידיבו תיבו תיב לכ לע עתפל אובי שוריגהש ,אופיא

 רצק ןמז ךות .םשוכרמ והשמ תחקל וא איבחהל קפיס היהי אל

 רמשמב ףקוה םוקמה .קנחמ דע ףטו םישנ שרדמה-תיב אלמתנ
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 .סינכהל ונתנ אל םימ ףאו ,אב ןיאו אצוי ןיא ,"םיטסיביטקא" לש
 וללוגתה םישנאה ,הרקתה דעב ףלד םשגהו עוער היה ןינבה

 .המהוזבו תופיפצב ,םיאמצו םיבער הפצרה לע

 ולעוה ,שרדמה-תיבמ ףטהו םישנה לכ ואצוה םימי 4 רובעכ

 וזכור םש ,זלטמ קחרה אל ,יאילוריגל ולבוהו תויאשמ לע

 םהילע ורבע ןאכ .הביבסה תורייע ידוהימ םידליו םישנ יפלא

 לכ ופסינ ןאכו ,םיריסאה ראש לע ורבעש םייוניעהו לבסה לכ

 .(30.8.41) א"שת לולאב 'ז ,תבש םויב םידליהו תושישקה םישנה

 היצקאב ופסינ ,זלטב וטיגל ורבעוהש ,תודליהו םישנה רתי

 תבט 'ד-ב ,וטיגה לוסיח תעב ,(זלטמ מ"ק 6-כ) יאיניאר רפכב

 תוטיחשהמ חורבל וחילצה הבוקיול ישנמ המכ .(24.12.41) ב'שת

 .םייחב ראשיהלו

 ורצענ ןכרדב .ינויב 29-ב הרייעהמ םירבגה ואצוה ,רומאכ

 םשבתהלו תוארל םיאטיל ופסאנ ןאכ םגו ,הנשקַאוושב תויאשמה

 ףוספסאהמ דזוא ץפק הנהו .םיריסאכ םילבומ םידוהי לש הזחמב

 םינמרגה .אוה טסינומוקש ,ץיבונורהא גילז ריעצה לע הלילעב

 םהרבא תא ,םיינש דוע וחקל ותאו ,תיאשמהמ דימ והודירוה

 היה םהרבא) "םיפיקשמ" רותב ,אריפש והילא תאו ןושרג
 -רגה יגפל דחא ידוהי ץילמה הבוקיולב םירבגה דיצבו ,ןפחש

 וחקל התע .אוה הלוח אלה הז םדא :ונעטב ותוא ררחשל םינמ

 אריפש והילאל .הלאה םירבדה תא "ןובשחב" ס"ס-ה הארנכ

 םינמרגהו ,ויחש-תיבל תחתמ לודג לוקנורופ םוי ותואב היה

 .היריב םוחצרו הדצה וכילוה השולשה תא .הזב וניחבה

 20-כ ,ןראבוטסמל םישנאה ולבוה הלילב תרחואמ העשב

 לא םעיגה דע לגרב ולבוה המלש העשכ .גורקדייהמ מ"ק

 ובו גורקדייהב יזכרמה הדובעה-הנחמל ףנוסמ היהש ,הנחמ

 םירבג תעכ ופילחה םמוקמ תאש ,םיתפרצ םייובש ןכ ינפל ודבע
 הבוקיול ישנא וסנכנ ךא .לובגל תוכומסה תורייעהמ םידוהי

 םינמרגה .70 ןבכ ,ץיבורינזי םהרבא 'ר תמ לפנ הגהו ,הנחמה לא

 -נמכ תושעלו ותרובקב םמצעב לפטל םידוהיל םעפה וריתה

 ומצעב קסע הבוקיולמ ברהו ,הנחמה תבריקב רבק ול ורכ .םהיגה
 "העירק" ומייקו שידק ורמא רטפנה לש וינב ינש ; הרובקב

 ץיבוריגזי ."םישולשייל דעו עובשה לכ ןינמב וללפתהו ,"העבש"ו

 רבקיהל הכזש ,הבוקיול תליהקמ ןורחאה ידוהיה אופיא היה
 .ןידכו תדכ ותדע ינב ידידלע

 תריפחב דחוימבו ,זוקינב דובעל םיאצוי םידוהיה ויה הנחמהמ

 תולעמ בור יפ לע ךשמנ הדובעה םוי .םישק ויה םייחה .תולעת
 דירחהל תומצמוצמ ויה לכואה-תונמ ; םיבכוכה תאצ דעו רחשה

 םהב הדר השק דיב .(םימ-קרמ רטיל יצחו לפת םחל םרג 300)

 .'רגיחה' םידוהיה יפב הנּוכש ,עלוצ ,דחא הדובע-חקפמ דחוימב

 רוקב ולמעו ףרוחה אובב םג זוקינה תדובעב וכישמה םישנאה

 ויה ,הריפחב דובעל תורשפאה ירמגל הספש רחאל .גלשבו
 םשו ,ןקשינוטס הבורקה תבכרה-תנחת לא םיחלשנ םידוהיה

 ידוהי םיתעל ושגפנ וז הנחתב .תונורק תניעטב םודיבעה

 לובימ ןאכל םיאיבמ ויהש ,םתביבסמ םירכיא םע הבוקיול

 ועדונ םיאטילה לש םהיפמ .םינמרגה ליבשב םרחוהש ,םתמדא

 .הרייעב םידליהו םישנה לש רמה םלרוג לע םיבר םיטרפ םהל

 דבעש ,הבוקיולמ ץג השמ ריעצה חצרנ 1942 ויתס תישארב

 .גורקדייהב ופאטשיגה שאר ,ואש ר"'דה לש תיטרפה ותזוחאב
 השמ לע וינודא ינפל םעפ ןנולתה הזוחאה לע חיגשמה

 .רענב הריו וחודקא תא הז ףלש דימ .והנה "ןפצוח'ש

 ,1943 ילוי ףוס דע םידוהיה וקזחוה גורקידייה תונחמב

 אטיל תודהי

 םהב העצוב הז םימיא-הנחמל םעיגהב .ץיוושואל םוריבעה זאו

 .הלודג היצקא

 ,השראוול ץיוושואמ םיבר םידוהי ורבעוה םיישדוחכ רחאל

 וקסעוה השראווב .גורקידייהמ ואבוהש םישנאה םג םכותבו

 םש וקזחוה םה .ברחה וטיגה לש תוסירהה יוניפב םידוהיה

 .המהוזמו רוקמ ,בערמ ולבס רקיעבו ,םימויא םיאנתב

 תא שובכל ודמע רבכ םיטייבוסהו ,השראוול תיזחה ברקתהב

 ועסוהו 1944 ילוי ףוסב תונחמה יריסא םשמ ואצוה ,ריעה

 לא ורבעוהו תונורקהמ ואכדב ואצוהש םיתמה ןיב .ואכדל

 ופאק וב ןיחבה .הבוקיולמ ץיבונורהא ףסוי םג היה םינשבכה

 גהנ .ול הדבא ותרכה קר יכו יח ונדוע אוהש ,(להאמ) דחא

 םילוחה רודמ לא והריבעהו "ןידה תרושמ םינפל" הז ופאק וב

 יתפרצ לש ןמאנה ולופיטל תודוהו ,םיישדוח בכש םש .הנחמב

 .ףסוי םילחה דחא

 תורחל ואצי ,1945 לירפא ףוסב ,ינקירמאה אבצה אוב םע

 העברא קר התע היה םרפסמש ,הבוקיול ידירש םג תונחמהמ

 אבאו סופדלוג דוד ,סופדלוג הירא ,ץיבונורהא ףסוי :םהו

 .ןירפלייה

 ונעתהו זלט דיל תוטיחשהמ וחרבש ,הבוקיולמ םישנה ךותמ

 ,קינדורדאריפש האל :םייחב וראשנ ,םיאובחמב םינש שולשכ

 ,ןגק הנימ ,ץיבוגרש תויחאה יתש ,הירא ןטקה היחאו ץג הנינפ

 .רליווש הנח ,ביורט הרש

 תורוקמ

 -אריפש האל ; קרב-ינב ,ןירפלייה אבא ; תובוחר ,סופדלוג הירא

 .ביבא-לת ,קינדור

 קינקול
 (1טסא8₪)

 תנשב .אטיל לש הברעמ-הגופצב זלט זוחמב תאצמנ קינקול

 .תוידוהי תוחפשמ 100-כ הב ויח האושה

 ,םירפכה לא םידוהיה וחרב היסור--הינמרג תמחלמ הלחהשכ

 םיעבצב םיטרס ודנעו םינגרואמ םיאטילה ויה רבכ 23.6דב

 ופיצ םה .םהיליעמ ישד לעו םהילוורש לע אטיל לש םיימואלה

 ,עובשב יד םויב ,םיימוי רובעכ וסנכנש ,םינמרגה לש םאובל

 םיאטילה ולחה םירפכה ןמ םידוהיה ורזחשמ .(25.6) ברעב

 הרייעה לש הבר תא .הייפכ-תודובעב םוקיסעהו םהב ללעתהל

 וזזג ,תושק והוניע םש ,רעיל ואיצוה יקציברק םירפא-המלש 'ר

 םיאטילה .אמלעב םימ תאישנב והוצירהו ונקז יצח תא ול

 םידוהיה לע הליטה איה .םידוהיב לופיטל תדחוימ הדעו ומיקה

 יולימל הבורע-ינב 3 וחקלנ .לבור ףלא 50 לש םוכסב טנק

 הבורעה"ינבו םלוש םוכסה .ויז 'בגה םג םהיניב ,השירדה

 .וררחוש
 ,קושה רכיכב םידוהיה לכ תא וזכיר רפסמ םימי רובעכ

 קחרמב ,הזוחאל םינייוזמ םיאטיל לש רמשמ תחת םתוא וריבעהו
 םהילעש ,םהל ורמאו דחא םסאל םוסינכה .הרייעה ןמ מ"ק ינש

 היהש ,ידוהי ןולגע הנמתנ הנחמה לע חיגשמכ ."רדתסהל"

 םידוהיה תא םיאיצומ ויה םוי-םוי .הרייעה לש "טוידיא"ה

 .יאטילה הוולמה לש ומוקמ תא אלממ היה ןולגע ותואו ,הדובעל

 ,םיאטילה לש םיימואל םיריש רישל תוריעצה וצלאנ ותדוקפ יפל



 הדשה יוצע

 הרטמל לביקש ,ימוג לש לוגרפב וידי-לע התכוה הרש אלש ימו

 אטאטל התיה הדובעה רקיע .םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ידימ וז

 -עשש הדובע ,תובוחרב םיבשעה תא שכנלו הרייעה תובוחר תא

 םישלותו םיבכוש םידוהיה תא םתוארב ,םיאטילה תא דואמ העש

 .בשעה תא
 תקידבבו ,ךומס רפכמ םידוהי םירכא תחפשמ האבוה הנחמל

 תוכמ וכוה החפשמה ינב .םודא לגד םלצא אצמנ םיצפחה

 .םייקנ ואצי אל םידוהיה רתי םגו ,חצר

 דיל ,ןתינ אל ןוזמ ,ידוהי-אל םע חחושל רסאנ םידוהיה לע

 םידוהיה .םימ בואשל םידוהיל רשפיא אלש רמשמ דמע ראבה

 םהב ורייש םידוהיה לע םימויאב .הציבדימב שמתשהל וצלאנ

 םינעמו תוריעצה תא תולילב םיאיצומ "םיטסיביטקא"ה ויה

 ברע תונפל םוי ותואב .ילויב 15-ל דע בצמה ךשמנ ךכ .ןתוא
 לכ תא איצוהל ודקפ דימ .ס.ס ישנא ינש עונפוא לע ואב

 -ירבדו ףסכה תא רוסמל ןכ-ומבו ,רצחה לא םסאה ןמ םיצפחה

 -רחאל .הריי הדוקפה ירחא אלמי אלש ימש ,ומייא םה .ךרעה

 לא םירבגה לכ ושרוג ןמז רובעכ .םסאל סנכיהל ווטצנ ןכמ

 'םיטסיביטקא" ובצוה םהל ביבסמו ,הרושב םודימעה ,רצחה

 שיא לש הקירשה יפל .ימוג-ילוגרפו תולקמ םהידיבשכ ,םיאטיל

 ימ .הלילח רזוחו ,םוקל ,לופיל ,ץורל םידוהיה ווטצנ .ס.סזה

 .העשכ הכשמנ וז "תולמעתה" .הכוה ךרוצה יד זירז היה אלש

 ךורדת וב םוקמב דימ בכשלו ,םסאה לא ץורל ווטצנ ןכמ-רחאל

 ינב לא רבחתהל םהל ןתינ אל .םסאל םסנכיהב םלגר ףכ
 .םהיתוחפשמ

 לכ ואצוה (א"שת זומתב 'כ) ילויב 16-ל 15-ה ןיבש הלילב

 מ"ק יצחכ קחרמבו ,לובכה תודשב הדובעל ,לוכיבכ ,םירבגה

 יקדס ןיבמ .תויריה תא ועמש םסאבש םישנה .ורונ םסאה ןמ

 רצחב תוקדוב תויאטילה םישנה תא רקובה רוא םע ואר םסאה

 תאצל םישנל ןכמ-רחאל ןתינ רשאכ .הב וללוגתהש םיצפחה תא

 ,זומתב א"כ ,םוי ותואב .רבד ראשנ אל רבכ ,רצחה לא םסאה ןמ

 םוקמ רכש לוכיש ימ .יאילוריג הנחמל םידליהו םישנה ואצוה

 םישנה תצובקל ופרטצה יאילוריגב .לגרב וכלה ראשהו ,הלגעב

 וחצרנ םישגהמ קלחו םידליה לכ .זלטמ ואבוהש םידליהו

 ולסוח ראשהו (30.8.41) א"שת לולאב 'ז ,תבשב יאילוריגב

 .(24.12.41) ב"שת תבטב 'ד-ב ,זלט דיל ,יאניארב

 תורוקמ

 'סמ "םשו די" ןויכרא ,29.7.1974 ,ץיבוניבר-ויז הזור 'בגה תודע

1.,. 

 ישקּול
 (1 טא3ז41)

 דקפמב .יקאש זוחמה ריעמ תיחרזמ מ"ק 8-כ ןכושה רפכ

 האושה תנשב .םידוהי 42 םוקמב ובשי 1923 תנשב ןיסולכואה
 .תוידוהי תוחפשמ המכ רפכב וררוגתה

 ואיבה יקאש ידוהי תיראש תא לסחל םיררוצה ודמע רשאכ

 ידוהי תליהק לש םידליהו םישנה ואצמנ וב ,"ישפוחה וטיג"ל

 .ישקול ידוהי תא םג ,יקאש

 לולאב א"כ) 1941 רבמטפסב 13 ,תבשה םויב וחצרנ םה
 .יקאש ידוהי םע דחי ,(א"שת

23 

 : שידייב בותכ הילעו הבצמ המקוה יקאשב םיחאה-רבק לע

 ,הביבסהו יקאש יבשות םיפלא תעברא ורבקנ הז םיחא-רבקב"

 -אפה ידיב 1944--1941 םינשב םפכב לווע אל לע וחצרנש

 םרכז .תיאטילה תונגרובה לש םינמואלהו םינמרגה םיטסיש

 םיטוירטפה לכ תובבלב דע ימלועל ןוניי םיפסנה לש ריהזמה

 ."ונתדלומ ץרא לש
 (יקאש : האר)

 יידזל
(1.4211[1) 

 תימשר .ןילופ םע לובגל ךומס ,אטיל לש המורדב הרייע

 ,אטיל לש החטשב התיה אל יכ םא ,זוחמה ריע ינייס התיה

 הינמרג--ןילופ תמחלמב .רבעשל ןילופ לש החטשב אלא

 יידזאלש ךכ ,םינמרגה ידידלע ינייס השבכנ (1939 רבמטפס)
 .םינמרגה ידי-לע שובכ חטש דיל לובג-ריע התיה

 יבשות ויה מ"הירב--הינמרג תמחלמ ץורפ ינפלש הלילב

 תונפל שולש העשב ךרעב .ןגמדתולעת תריפחל םיסייוגמ יידזאל

 ,לובגל רבעמ וחלשנש תומודא תוטיקרב םואתפ וניחבה רקוב

 ולפנ םינמרגה תוצצפ .הדבכ הצצפה האב ןכמ רחאל דימו

 הטשפתהו הכלהש ,שא הזחא היתבבו הרייעה לש הבילב

 .םידוהיה לש םהיתב תיברמ תא התליכו

 הרייעל סנכנ ינמרגה אבצהו תינומה החירבב ולחה םיטייבוסה

 רשע העשב ,1941 ינויב 22-ב ,המחלמל ןושארה םויב רבכ

 40-כ קר .תינומה הסונמ הלחה .םיבשותב הזחא הלהב .רקובב

 ירפכ לא וטלמנ ראשה .םיטייבוסה םע חורבל וחילצה םידוהי

 ותואינ אל םירכיאה בור .םירכיאה לצא טלקמ ושקיבו הביבסה

 םימעפלו םהיתבל סנכיהל םהל ונתנ אל םה .םידוהיה תא לבקל

 תובורק םיתעל ולבקתנ םידוהיה .םיאמצהמ םימ וענמ ףא

 '! םכיבא ןילאטס לא וכל" :הקעצבו תלד תקירטב

 םג םידחאו םידוהי המכ ועצפנ המחלמל ןושארה םויב

 .וגרהנ

 ,המידק וענ םינמרגה .הביבסה הטקש רקובב ינש םויב
 םירזוח םידוהי ולחה זא .תיזחה םוחתב דוע התיה אל הרייעהו

 ,ןעצרה ,ןישודק חנו ,םהילע ולפנתה םיאטילה .הרייעה לא

 רובקלו רוב תורכל וצלוא םידוהי ינש .םהידיב תושק הכוה

 ונפו יידזאלמ םידוהיה וטלמנ םויב וב .םייחב ודועב ותוא

 ראש םג ופרטצה םהילא .(מ"ק 15-כ קחרמב) ייהרס רבעל

 ,הפורש התיה ייהרס םג םלוא .הרייעל ץוחמ ויהש ,םידוהיה

 דיל תודשב יידזאל ידוהי וללוגתה .םילוגל םוקמ הב היה אלו

 ייִדזאל ידוהי לע :הדוקפ האצי זאו .תבשה םוי דע הרייעה

 ! םתרייעל רוזחל

 לש הפיסא יידזאלב המייקתה ,1941 ינויב 23 ,'ב םויב

 וז הפיסאב .שיא 30-כ הב ופתתשה .תיאטילה "היצנגילטניא"ה

 הרקוהו הדות העבוה ןכו זוחמה יניינע תא להניש דעו רחבנ
 דעווה טילחה ,ינויב 25 ,'ד םויב .רלטיה ףלודאלו ינמרגה אבצל

 ומקוהש ,סאטואטיו בוחרב םיפירצב םידוהיה תא בישוהל

 ,יצחו ףירצ קר םידוחיל ויה השעמל .םיטייבוסה ידי-לע ותעשב

 לש םידליו םישנ ונכוש דחא ףירצ לש הינשה תיצחמב יכ

 .םייסור םיניצק
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 םיבר .םירצעמב םיאטילה ולחה םידוהיה לש םבוש םע דימ

 םידלי ,םיריעצ םירענ ורצענ .םיטסינומוק םהש הנאותב ורצענ

 לכ אלל םישנא םג ורצענ .לומוסמוקל ומשרנש לע ,טעמכ

 הלה התע אב ,ידוהי םע "ןובשח" יאטילל היה םא .הליע

 םיטסינויזיברכ םיעודי ויהש ,םישנא וחקלנ ךכ .וקופיס לע

 -ירמל ורבעוה םירוצעה לכ .םיטעמ אל םינקז םגו (י"'ר''תיב"')

 .וחצרנ םשו לופמא

 יוניפב םתוא וקיסעה .היפכ-תדובע הרזגנ םידוהיה לע

 תונוש תודובע םליבשב ורתליא .םיפורשה םיתבה תוסירה

 ילעב ויהש םידוהיה .םליפשהל הנווכ ךותמ לכהו ,תונושמו

 .םהיתודשב רובעלו םהלש םימסאב רוגל תושר ולביק ,םיקשמ

 ןב ,הבמרז םע דחיב ,ינמרג םידוהיה יפירצל אב דחא םוי

 ,הרייעה בר תא הצוחה ואיצוה םה .ינלופל בשחנש ,הרייעה

 .הביכר-טושב ותוא םיכמ ולחהו ,ןיטשרג ןהכה הירא-בקעי יר

 השענב תוארל ואציש לע וכיה ברה לש ותחפשמ ינב תא םג

 .והועיסהו אשמ-תינוכמ לע ברה תא ולעה ןכ-ירחא .םהיבאל

 .ותרזע תא שקבל רמוכה לא וצרו ,םבר לרוגל ודרח םידוהיה

 היהו הנש םירשעמ הלעמל הז יידזאלב ברכ ןהיכ ןיטשרג ברה

 קמחתה רמוכה םלוא .ןייוצמ םדאכ ,םידוהי-אלה ברקב םג ,עודי

 אל הרטשמה-דקפמ םג .ברה תבוטל תושעל ודיב ןיאש ,הנעטב

 ,הדובעהמ םירזוח םידוהיה ולחה רשאכ ,ברע תונפל .רוזעל הצר

 ברה תא ואר עתפל יכ ,תחא הדובע-תצובקמ םישנאה ורפיס

 תאשל וחוחירכה םשו ,םהלש הדובעה-םוקמל עיגמ ןיטשרג

 ,תולגעב התיבה ליגרכ ורזח הדובעה םוי רמג םע .טלמ-יקש

 -- "לגרב ךליש" .הלגעל תולעל םינמרגה ושריה אל ברל וליאו

 .םיפירצל ברה םג רזח המ-ןמז רובעכ ,םנמאו ,וגעל

 תכלל םהל היה רתומ .הכרדמב שמתשהל היה רוסא םידוהיל

 היה בייח ,ינמרג לייח הארנשכ .בוחרה ידיצבש הלעתב קר

 וינפשכ ,ושאר תא ןיכרהלו ועבוכ תא דימ ריסהל ידוהי לכ

 ידוהיה היה לוכי ,ינמרגה קחרתה רשאכ קר .לייחה לא םינפומ

 .בגה תא רשיילו ושאר תא םירהל

 םוקמכ םידוהיה לש םהירוגמ"םוקמ שמיש ןושארה םויה ןמ

 ,תועיבתב םיאטילו םינמרג ןאכל ואב תופוכת .דושו תוללעתהל

 .המודכו בהז ,ףסכ ,םיטישכת ,םינועש םהל ונתיש ,םימויא בגא

 ידמב םיאטיל םיחצור ,םירטוש םיפירצל וצרפתה םעפ אל

 לכב .םישנאה תא תוירזכאב םיכמ ויהו ,םיחרזאו רזע-ירטוש

 תא םיאיצומ ויה ,היסנכהמ םיאטילה ואציש העשב ,ןושאר םוי

 ,קושה רכיכ לא םתוא םיאיבמו םיפירצהמ םידוהיה םירבגה

 לגלגתהל םוחירכה -- "טרופס ינומיא"ב םהב םיללעתמ ויה םשו

 םקוחצל -- הלאכ םילולעת דועו ורבח תא דחא תוכהל ,ץראה לע

 םישנאה לע םילפנתמ ויה םינוירב .םיפסאנה לש םתאנהלו

 -והיהמ םישרוד ויה םיאטילה םירמושה .תוירזכאב םתוא םיכמו

 ויה .ךרעדרבד לכו םבהז תא ,םפסכ תא םהל ורסמיש ,םיד

 םהילכב םישפחמו םיקדוב ,םהידגב תא םישנאהמ םיטשופ

 .םימי םתואב םידוהיהמ דדשנ לודג שוכר .םהילטלטמבו

 תורייעב םידוהיה לש םלוסיחו ינומה חצר לע תועומשה

 לע העומשה העיגה רבמטפס עצמאב .יידזאלל ועיגה הביבסה

 .הבורקה ןופייל ידוהי חצר

 -רסקל רובעל יידזאל ידוהי לכ ווטצנ 1941 רבמטפסב 15-ב
 .הרייעהמ יצחו רטמוליק קחרמב ,סקשיקטאק הזוחאב םיניטק

 ישנא .המחלמה רמג דע ובשי וב ,וטיג םליבשב ןנוכל וחיטבה

 ודמשוה אטילב תורייעה ראשב םידוהיה יכ ,ועדי רבכ הרייעה

 אטיל תולהי

 .הרבעהה ןינע לכל לודג דשחב התע וסחייתה ןכלו ,םלוכ טעמכ

 תורוב םש ןיא םא ,עדוויהלו הביבסב שולבל ואצי םישנא המכ

 טעמב ךא החינה םוקמב םירופח תורוב ןיאש העידיה .םירופח

 .םתעד תא

 םידוהיה תא יידזאלל םיאיבמ ולחה תועש המכ רחאל

 םירפכהמ םידוהיה תא ןכו ,ןימאדורו הוו'צפוק ,יישיו תורייעהמ

 עיגרה הז רבד .סקשיקטאקל רובעל ודעונ םלוכ .הביבסבש

 םינווכתמ םנמא םינמרגהש ןכתי :יידזאלב םידוהיה תא תצקמב

 תוברל ,םידוהיה לכ ורבעוה םוי ותואב דוע .וטיג ןאכ ןנוכל

 תוחפשמ םישנאה תא ופפוצ ןאכ .סקשיקטאקל ,יידזאל ידוהי

 ליית רודג היה םוקמה .םיניטקרסקב רשא םישגרדב תוחפשמ

 .םינייוזמ םיאטיל ורמש ביבסמו

 .הדובעל תוצובק-תוצובק םישנאה תא ואיצוה םוי ידמ

 המדא-יחופת םרג 3007ו לפת םחל םרג 200 ונתנ הליחתב

 תפיגמ םג הצרפ .ונטקו תונמה וכלה טא טא .םויל שפנל

 ונפו הבינגב וקמחתהש ויה .ובערו ולבס םישנא .הירטניזד

 "יכרצמ תרומת םיצפח םיפילחמ ויה םש .םיכומסה םירפכה לא

 השרוה רשאכ האב אתרופ הלקה .ןוזמ-תובדנ םיצבקמ וא ןוזמ

 .םהיקשמב םילעופכ םידוהי ןימזהל הביבסה ןמ םירכיא המכל

 ולביקש םישנאה .וטיגל בושל םיבייח םידוהיה ויה ברע תעל

 םהלש הנמה לע וטיגב םירתוומ ויה ,םתדובע םוקמב ןוזמ

 םרודיסו הדובעה תקולח לש םיימיגפה םיניינעב .ללכה תבוטל

 ,(טמא-סטעברא) הדובע-דרשמ קסע תוצובקב םישנאה לש

 ומיקה וטיגה יניינע לכב לפטל ידכ .םידוהי ודמעוה ושארבש

 םשארבו תורייעה לכ יגיצנמ בכרומ היהש ,דחוימ דעו םידוהיה

 ילב רבד השע אל אוה םלוא .הוו'צפוקמ יקסמורטסא חקורה

 םג וטיגב התיה .יידזאלמ ןיטשרג ברה םע הליחת ץעוויהל

 ויה םישנאה ייח .הטעומ התיה התוכמסש ,תידוהי הרטשמ

 רבע אלו ,ויניעב בוטכ םהב תושעל היה לוכי "יוג" לכ .רקפה

 יאטיל רטוש ןתנ םעפ .עשפ השעמו תוללעתה אלל םוי טעמכ

 ,שיאל ארק רטושה .ןימדורמ יקסנליו עשוהי לש םייפגמב ויניע

 ...םייפגמה תא ץלחו היריב ותימה

 ,יידזאלמ תונב יתש .העיגהש העומשמ וטיגה רעסנ דחא םוי

 הרייעל םוי םוי ולבוה ,יקסבורוטנק הדלוגו ץיבודיא הנייש

 27 ,'ב םויב הדובעהמ ורזחשכ .ינמרגה טנדנמוקה לצא דובעל

 םוקמב ןהינזוא וטלקש החיש לע דוסב ורפיס ,רבוטקואב

 הנוממה היהש ,לופמאירממ ינמרגה טנדנמוקה םש רקיב .ןתדובע

 רבעמ .ול ףופכ היה יידזאלמ טנדנמוקה םגו ,זוחמה לע יאבצה

 -וקה .םהיניב הלהנתהש החישל תוידוהיה יתש וניזאה ריקל

 "ולש" םידוהיהש לע יידזאלמ הז דגנ םיערה לופמאירממ טנדנמ

 קדטצה יידזאלמ טנדנמוקה ...איה הפרח אלה -- םייחב םדוע

 ,תויגויח תודובע םיאלממ םה ,םידוהיל אוה קוקזש ,רמאו

 : קעצו ילופמאירמה זגרתה .םיצוחנו םיבוט םינמוא םהמ םיברו

 הנע "!תיזחה לא חלושת -- אלו ,ךדיקפת תא אלמל ךילע"

 אל הזבו ,המחלמ-שיא ,ינא לייח" :יידזאלמ טנדנמוקה ול

 '...ינדיחפת

 עזעז תוומה יפנכ קשמ :עגר-ןב למשוח וטיגב חורה-בצמ

 וטיגהמ וקמח הלילב .רחמ םוי תארקל םדירחהו םישנאה תא

 רחאמ םלוא .תודשבו םירכיא לצא אובחמ םהל שפחל םישנא

 .תוחורה םיימוי-םוי רובעכ וטקש םידחוימ תוערואמ ויה אלש

 : ובל רשויב וחטבו טנדנמוקב םתווקת תא םילות ולחה םישנאה

 ףוסב ,םנמאו .וידיב םינותנה םידוהיה לע אבהל םג ןגי יאדו



 הטרדנאה יוליג

 תיבל ורבעוה םהיתומצעש ,טנוו'זוא ישודק רבק לע הבצמה

 הנליווב תורבקה

 ,קושישנאפ ,קושינא ישודק לש קורט די-לע םיחאה-רבק חטש לע

 דיעו רובדיקיסיי םיצאנה יעשפ רקחל תדחוימ הדעי ידיזלע השאר רעיב ואצוהש םיחצרנה תופוג



 ץנאמירטוב ישודקל םיחא-רבק

 תיבל ורבעוה םהיתומצעש ,טשקינא ידוהי רבק לע הבצמה

 הנליווב תורבקה

 ץנאמירטוב ישודקל םיחא-רבק

 טשקינא ישודקל םיחא-רבק הביבסהו 'זריב ישודקל םיחא-רבק



 הביבסהו ד'זרוג ישודקל םיחא-רבק

 הביבסהו הטונייו ישודקל םיחא-רבק

 רדוול רה. רי - :
 שיזכה םיחאזרבק השינייי ישודקה םישדחה םי"



 ןלאבריו דיל טראביקו ןלאבריו ידוהי

 הביבסהו (ייסרז) ינר'זא ישודקל םיחא-רבק | ץניטשיו ישודקל םיחא-רבק



 רדישוקו ילסו'ז ,רימז'ז ישודקל םיחא-רבק לע םיחרפ-ירז



 הביבסהו יידזל ישודקל םיחא-רבק
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 ייהרס ישודקל םיחא-רבק

 ןאיגנולפ ישודקל םיחא-רבק קושיווליפ ישודקל םיחא-רבק



 הףדשה 'רצע

 וליאו ,אטיל תורייע לכב טעמכ םידוהיה וחצרנ רבכ רבוטקוא
 .םייחב דוע ורתונש םידיחיה ןיב ויה יידזאל ידוהי

 ונתנ אלו ירמגל וטיגה רגסנ ,1941 רבוטקואב 30 ,'ה םויב

 םיחצורהש ,םישנאה ואר קוחרמ .הדובעל תאצל םישנאל

 הרטשמה ןיצקל ונפ םידוהיה .םהידיב םיתאו םיכלוה םיאטילה

 םיכלוה" : תורירקב הנע אוהו ,רבדה רשפל והולאשו תיאטילה

 הז ןמזו ,םימי המכ ךראת וז הדובע .םכליבשב תורוב תורכל

 םיבר ולחה וז "הרבסה' רחאל "..תויחל םכל ראשנ קוידב

 .םהירחא ורי םירמושהו הקזח התיה הרימשה .חורבל םיסנמ

 םידחא םיגורה םגו וספתנש םיעוצפ המכ וטיגל ורזחוה םויב וב

 .םידוהיה תא "עיגרהל" הרטשמה-שאר אב רקובב תרחמל .ויה

 םוקמ לכ .ןויגה אלל איה החירבה" :רמאו םהילא הנפ אוה

 ףא ןיא .ץראה ינפ לעמ ידוהיה קחמנ ,ינמרג לגר וב תכרודש

 םתאו .םכליבשב ןכומה רודכה ינפמ הסחמ ואצמת הב הניפ

 לע ץקה אובי אוב ,עובקו בורק אוהו ,דחא םוי .םידיחיה אל

 ."םהש םוקמ לכב םידוהיה לכ

 תותלדהו תונולחה לכ תא ורגסו םיפירצה תא ופיגה םיאטילה

 .ןוזמו םימ אלל םיאולכ ובשי םישנאה .לזרב-תוטומבו םישרקב

 .שיא 180-כ םינושארה תולילה ינשב םיפירצהמ וטלמנ תאז לכב

 םידוהיה תא ואיצוה ,(ב"שת ןושחרמ ג"י) רבמבונב 3 ,'ב םויב

 םש .רטמ 300-כ קחרמ ,תורובל םוכילוהו םיפירצהמ םימוריע

 םויב חילצה אל שיא .שפנ 1,600-כ ופסנ .תויריב םתוא וחצר

 םלוא ,םינמרגה ונתנ הז "עצבמ"ל תוארוהה תא .טלמיהל הז

 ויהש םה םיאטילה .םיפיקשמכ קר ופתתשה םה חצרה םוקמב

 םיחצור תצובק םג הפתתשה חצרב .םיעצבמהו םיליעפה ןאכ

 .לופמאירממ םיאטיל

 ,השק ועצפנ םהמ המכ .חבטה ינפל וטלמנ םיבר ,רומאכ

 דחי תורובל םובחס חצרה םויבו ,וטיגל הרזחב ולבוהו וספתנ

 ידיב וגרהנ םיטלמנהמ םיבר .םישושתהו םילוחה ראש םע

 ויהו םיספתנה תא חוצרל םיאטילה ולדח ןמז רחאל .םירכיאה

 ,שיא 35-ל םיסופתה רפסמ עיגה רשאכ .רסאמב םתוא םימש

 וראשנ םיטלמנה 180 לכמ .םוחצר םשו םיחאה-רבקל םוליבוה

 ,יקסבונכימ-ןיטשרג הקבר :םישנא 6 המחלמה רמג םע םייחב

 עבש-תבו הטיג תויחאהו יקסיילוק םירמ ,ףַז בד ,יקסבונכימ באז

 -- ןהכ הילדג ;יישיוומ -- יקסבלימח ; יידזאלמ םלוכ -- ןמפיוק

 .ןימדורמ

 הבצמ יידזאלב ולסוחש תורייעה ידוהי ומיקה המחלמה ירחא

 ,תיאטילב ןייוצ הבצמה לע .סקשיקטאקב רשא םיחאה-ירבק לע

 1,535 םינגרובה םינמואלהו םיצאנה םישלופה וחצר הז םוקמבש

 .ףטו םישנ םירבג -- יידזאל זוחמ ישנא

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 קחרמ ,סקשיקטאק רפכב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח "אטילב

 רפסמ .השרוחהמ תיברעמ רטמ 300 ,יידזאלמ דחא רטמוליק

 .3.11.41 ךיראתה ; שיא 1535 -- םיחצרנה

 תורוקמ

 .םילשורי ,ןהכ הילדג ; ןגתמר ,יקסבוגכימ באזו הבר תויודע
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 סוגיל
(1160%181) 

 ,אטיל לש הנופצב ,ילוואש זוחמב תאצמנ םוגיל הרייעה

 תוחפשמ 30-כ הב ויח האושה תנשב .ילוואשל הבורק איהו

 .תוידוהי

 וליחתה דימו 1941 ינויב 30-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 -ירטוש ולטנ הרייעב ןוטלשה תא .חצרהו תויוללעתהה ,תוריזגה

 םיטרס םע ובבותסהש ,"םיטסיביטקא"ה ןכו ,םייאטילה רזעה

 .םדי-תחנ תא םידוהיל וארהו םהילוורש לע םינבל
 רובעכ .'ץיאנקּויב רעיל ואבוה םהמ 40 .םירבגה וחצרנ םדוק

 רחא קלח לא ,רעי ותואל םידליו םישנ 150 ואבוה םידחא םימי

 .םיחא-רבקב ורבקנו וחצרנ ,וב

 ינשכ ,רעיה ילושב ורבקנ ,םבורב םידוהי ,םוקמה ישנאמ 5
 .םוגילמ תיחרזמ מ"ק

 .הבצמ םהילע ןיאו םירדוגמ םניא םיחאה-תורבק

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמשירב

 םוגיל תוביבסב םיחאה-תורבק םיעיפומ ,'ב קלח "אטילב

 :ןלהלדכ

 5--4 דחאה :םירתא ינשב ,'ץיאנקוי רעי -- םוקמה 1

 ; 1941 ילוי -- ןמזה ; הנופצ מ"ק 4 ינשהו ,םוגילל תיחרזמ מ"ק

 ,שפנ 150 ינשבו ,40 דחא םוקמב -- םיחצרנה רפסמ

 -- ןמזה ; םוגילמ תיחרזמ מ"ק 2 ,רעיה יתאפב -- םוקמה 2

 .25 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 תנש לש הינש תיצחמ

 תורוקמ

 .הנבי ,ןמלוא סחנפ תודע

 ןאיבודיל
 (1.צפטשאא1)

 מ"ק 15-כ ,אטיל לש הזכרמב הנטק הרייע איה ןאיבודיל

 .ןייסאר זוחמה-ריעל תינופצ

 .םידוהי תורשע המכ הב ויח האושה תנשב

 תנשב ןאיבודיל ידוהי תורוק לע תורישי תועידי ונל ןיא

 :ונתושרב רשא תורוקמה ןמ המכ ןלהל .האושה

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאהיתורבק תמישרב .א

 הרייעל ךומס ,הסיבודפ רפכה תבריקבש ,רמאנ ,'ב קלח "אטילב

 1941 תנש טסוגואב 167-15-ב .םיחא-רבח אצמנ ,ןאיבודיל

 .שפנ 120--115 םש ורבקנו וחצרנ

 (351 'מע ,ב קלח) "הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה" .ב

 םע דחי םינמרגה םיטסישאפה וחצר 1941 תנשבש תרסומ

 תבריקב ,הסיבודה רהנ לע ,םיימוקמה םינגרובה םינמואלה

 יבשותמ קלח םהיניבו םייטייבוס םיחרזא 300-כ ,ןאיבודיל

 .ןאיבודיל ידוהי הלא ויהש חינהל שי .ןאיבודיל

 הבוניוודויל

 (1זטכשזאבצ8)

 לופמאירמל תיברעמ מ"ק 9 ,לופמאירמ זוחמב הנטק הרייע

 .הטילאל ןוויכב
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 ונל ןיא .תוידוהי תוחפשמ 25--20 הב ויח 1923 תנשב
 .האושה תנשב תוידוהיה תוחפשמה רפסמ לע תוקייודמ תועידי
 שמיש םוקמה ןכש ,תוחפשמ 20--15 הב ויחש ,בושחל שי

 .שפנ ףלאל בורק היה םיבשותה רפסמו הביבסל זכרמ

 1-ב וחצרנ םש .לופמאירמל ואבוהו ורצענ םידוהיהש ,עודי

 .לופמאירמ ידוהי םע דחי 1941 רבמטפסב

 .(לופמאירמ : האר)

 ןופייל
 ( 1 זק גז ,א(>15 )

 ויח האושה תנשב .אטיל לש המורדב ,ינייס זוחמב הרייע

 | .תוידוהי תוחפשמ 100דכ הב

 ןופייל ידוהימ קלח הסינ מ"הירב--הינמרג תמחלמ הצרפשכ

 .הרייעל ורזח םהו םדיב הלע אל רבדה .מ"הירבל טלמיהל

 ולחה רשא ,םיאטיל "םיטסיביטקא" םינגרואמ רבכ ויה םוקמב

 .םידוהיל לכנתהל דימ

 11.9.1941 ,'ה םויב העצוב ןופייל ידוהיב הנושארה היצקאה

 חבטל ואצוה ,םידליו םישנ ,םירבג 155 .(א"שת לולאב ט"'י)
 .הרייס רהנה דילש ילותקה תורבקה-תיב תבריקב

 קומלש לחר התליג חצרל םידוהיה תא וליבוהש תעב

 .םיחצורב םישק םירבד החיטהו הלוק המירה איה .תודגנתה

 .תוומל הוכיהו הילע ולפנתה םיאטילה םיוולמה

 וראשנש םידוהיה םירבגה ורצענ ב"שת הנשה-שאר ברעב

 .םיניטקרסקה תותפרב ואלכנ םש ,קינקלואל ואבוהו ןופיילב

 ידי-לע ,הנשקדו קינקלוא ינב םע דחי ,ולבוה םויה תרחמל

 -ילה דצמ תוללעתהה .קושישייאל םיאטילה "םיטסיביטקא"ה

 ךכו ,םישנא 3--2 ורונ מ"ק תיצחמ לכב .המויא התיה םיאט

 תותפרב םידוהיה תא ואלכ קושישייאב .שיא 70-כ ךרדב ורונ
 םימי םתוא .ב"'שת "הילדג םוצ" דע וקזחוה ךכ .שרדמה"יתבבו

 לכ .וסנאנ םישנ .רתויב םייטסידאס םייוניע ךות םהילע ורבע

 ודרוה בוט ליעמ וא םיפגמו ,וחקלנ ךרעה ילעב םיצפחה

 סאזוי ויה דושהו תוללעתהה ישעמב רתויב םיליעפ .םהילעמ -

 הז) סיקסבורטסוא סבולצו-סנוקילו סנושרטס סאזוי ,סירדוב

 ..(קושישייא לש יאטילה יחרזאה הדקפמ היה ןורחאה

 קושישייאב וזכרתה ,24.9.1941 ,"הילדג םוצ" לש םויה ירהצב

 תותפרה ןמ תאצל ווטצנ םידוהיהו ,הביבסה לכמ רזע-ירטוש

 הקזח תרשרשב ופקוה םה .םישנא 4 תונב תורושב רדתסהלו

 ,םיסוסה-קוש שרגמל ולבוהו הירי"תונוכמו רזעדירטוש לש
 בכשל םלוכ ווטצנ דימ .םישרק לש ההובג רדג ףקומ היהש

 שרגמה ךותל .סיקסבורטסוא דקפ תאזה הלועפה לע .ץראה לע

 רוסמל ושרד ארפ-תוקעצבו םיאטיל םירטוש לש היפונכ הצרפ

 ךירצ היה דחא לכו ,לודג לס בצוה שרגמה עצמאב .לכה םהל

 םייתעש ךשמב ,םייתניב .ול שיש תא וב םישלו לסה לא תשגל

 ופייעש דע ,לזרב תוטומבו תולקמב םידוהיה תא וכיה ,תופוצר

 .דחא לכמ לזנ םד .יקנ אצי אל ידוהי םוש ,וקיטפהו םיכמה

 -יתבמ םידוהיה לכ לש זוכירה תלועפ הכשמנ ברע תונפל דע
 .תוורואהו תותפרה ,שרדמה

 הלילה לכ ,שרגמ ותואב לגעמב םיבוכש וקזחוה םירוצעה

 .הריי אוה םוקל והשימ זעי םאש ,ורתהו תורמשמ ובבותסה

 אטיל תודהי

 םיבוכר .ס.ס ישנא השיש שרגמל וסנכנ תוצח-רחא תחא העשב

 םישנ ואיצוה ,םיבכושב הבורמ תוללעתה ירחא .םיעונפוא לע

 לש תונייוזמ תוגולפ יתש שרגמל ואב םויה ריאהשכ .ןוסנאו

 לעו םירבג תצובק ואיצוה .םוקל םירבגה ווטצנ דימ .םיאטיל

 ועמשנ תועש שולש רובעכ .בכשל ךישמהל ודקפ םירחאה

 תצובק ואיצוהו םיאטילה ורזח המ-ןמז רחאל .קוחרמ תוירי
 ידוהיה תורבקה-תיבל ולבוה הלא .תוכמ ךות תפסונ םישנא

 העש עבר רובעכ .שרגמה ןמ רטמ 500 קחרמב היהש ,הרייעב

 לכל רורב היה התע .הירי-תונוכמו םיבור תוירי ועמשנ בוש

 תוריל וליחתה םירמושה .תולליו תוקעצ וצרפו ,שחרתמ המ

 ילארשי עמש" תואירקו תוקעצה .םוקמב וגרהנ םישנא השולשו
 ועיפוה .תוריל וקספו ולהבנ רמשמה-ישנא םג .ללחה תא וחלפ
 ורמא םה .ועגרייש םידוהיה תא לדשל ולחהו םירחא םירטוש

 ורסמנ ףא םישנ יתשל .ער לכ עריא אל ואצוהש תוצובקל יכ
 לעמ םירויש אלא ,םידבוע םה יכ םהב בתכנ .ןהילעבמ םיקתפ

 ,םוקמ תבריקב תורפ וערש ,םיעור םג .םדיחפהל ידכ םהישארל
 תא עיגרהל םיאטילה וחילצה ךכ .רקש"ירבד םתואל ופרטצה
 וצרפ תועש שולש רחאל .היתשל םימ םג ואבוה .םישנאה
 .הרושב רדתסהל םירבגה לכ לע וויצו שרגמל "םיטסיביטקא"ה
 .םישנה ןיב ורתתסה םירבגהמ םיבר .ומוקממ זז אל שיא
 תוצובק-תוצובק םידוהיה תא איצוהל ולחה "םיטסיביטקא"ה

 תא םג ואצמו ושפיח םה .םילוגרפו םיבור-תותקב תוכמ ךות

 תוצובק 2 םג ואצוה םוי ותואב .םישנה ןיב ורתתסהש םירבגה

 הלילה ךשמל שרגמב וראשוה םידליהו םישנה רתי .ורונו םישנ
 .ס.ס ישנא םע דחי םיאטיל וסנא בוש הליל ותואב .ינשה
 תבש" ברע ,תרחמל .ןהיתומא יניעל תונבו ,ןהיתונב יניעל םישנ
 .קושישייאב ירצונה תורבקה-תיב תבריק לא ורבעוה ,"'הבוש

 .ןתומ תא ואצמ ןה ןהב וללעתהש ירחאו ,טשפתהל ווטצנ םש

 וכלשוהו ועסושו וקסור םידליה .תורוב ינשב םייח ורבקנ תובר
 .תורובל

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 | :ןמקלדכ ןופיילב םיחאה-רבק ןייוצ ,'ב קלח
 ,ילותקה תורבקה-תיבל תיברעמ ,ןופייל הרייעה -- םוקמה

 -- םיחצרנה רפסמ ; 11.9.1941 -- ןמזה ; הרייס רהנה דיל

 .םידליו םישנ ,םירבג 5

 תורוקמ
 יסמ "םשו די" ןויכרא ,(ךיראת אלל ,ןכנימ) ץישפיל לרב תויודע
 'סמ ,םש ,(7,3.1946 ,ןכנימ) קושישייאמ ןוזננוס םולש ; 6
2, 

 הבוקניל
 (1 זאאשטג)

 .םידוהי 625 הב ודקפנ 1923 תנשב .ילוואש זוחמב הרייע
 -בוסה תגיסנ לע עדונ רשאכ ,םינמרגה תשילפל ינשה םויב

 םויב .חרזמה רבעל םיחרוב הבוקנילמ םידוהי םג ולחה ,םיטיי

 תישארו ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה םתלועפל ואצי רבכ הז

 םידוהיל הרייעל ץוחמ וברא םה .םידוהי חוצרל -- היה םדעצ

 וחרבש ,19 ןבכ ,םהרבא ונבבו גרבסולש רזיילב וריו םיחרובה
 לארשי-תרובקל וכז דוע םיינשה הלא .םתחפשמ ינב םע דחי



 הדשה ירוע

 ידודגב הרייעה האלמ ,'ג םויב ,תרחמל .הבוקנילב ןימלעה-תיבב

 םתסונמ ךרדב ,ועיגה םג הרייעל .םתגיסנ ךרדב םודאה אבצה

 רפכה לא .םירחא תומוקממו ילוואשמ וטלמנש םידוהי ,חרזמל

 -נילל .םיבר םידוהי ועיגה ,הבוקניל תבריקב ,סישומאפ ידוהיה

 .הכומסה ןיטיוושופ ןּוויכמ םידוהיה הב וראשנ םגו וטלמנ הבוק

 תסינכ םע הבוקנילב תיללכה תידוהיה היסולכואה העיגה ךכ

 .בוריקב שפנ 1000-ל ,1941 ינויב 28 ,תבשב הרייעל םינמרגה

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ואב ,1941 ינויב 29 ,'א םויב

 .שדחמ הנגראתנש הרטשמב ובצייתי םידוהיה לכש ,העיבתב

 םהו ,םידוהיה תפידרב המזויה תא התעמ ולטנש םה םיאטילה

 -דקפמ .הדמשהה תולועפ לכ תא הבוקנילב ועציב דבלב

 לש תולובגה-תרטשמב ןיצק רבעשל ,סיראטניס היה הרטשמה

 םידבכנו סאקצאיליב רמוכה םג ויה םיישארה ויצעוי ןיבו ,אטיל

 םיפסונ םיבר ןכו הרטשמב ובצייתהש םידוהיה .םיפסונ םיאטיל

 אבא לש םינסחמבו ריילופק קחצי לש הוורואב ואלכנו ורצענ

 ,םוכיה : תוירזכאב םישנאה ונוע םש .רב ביילו שריג לואש ,ןאק

 םימיב ,םימלש םימיו ,הרייעה ידבכנ לש םהינקז תא ווזזג

 30 ,'ב םויב .ןוזמו םימ םהל ונתנ אל ,ילוי תישארב םימחה

 20--18 ליגב םלוכ ,םיריעצ הרשע ואצוה ,(זומתב 'הל רוא) ינויב

 דוע ,ואבוה םיריעצהש ,ורפיס םיאטיל .ורזח אל םה .הנש

 ,ילותאקה תורבקה-תיבמ קוחר אל ,לוחה-רוב לא ,הליל ותואב

 ןורהא הז היה .טלמיהל חילצה דחא קר .תויריב םוחצר םשו

 תומוקמב אבחתהו הביבסב דדנ הנש יצחכ .הנש 18 ןב ,ןאק

 היסנמיגב םידומילה לספסל וירבח ידיב ספתנ ףוסבל .םינוש

 .חצרנו תיאטילה

 הלילב "םיטסיביטקא"ה בוש ואיצוה םיריעצה חצר תרחמל

 -'צוקטא רעיל ואבוה םלוכ .םישישקהו םירגובמה םידוהיה תא

 .וחצרנ םשו ,הרייעהמ מ"ק 3-כ ,אטומ לחנה דיל יאנוי

 ואצוה ,רקוב תונפל 4-ב ,(זומתב 'ז) ילויב 2 ,'ד םויב

 םישנ ,םירבג -- תומלש תוחפשמ תדחוימ המישר יפל םהיתבמ

 דחיב ,םיטילפ םקלחבו הרייעה יבשות ויה םבורבש -- םידליו

 אבצה לש אשמ-תוינוכמ 4-ל ולעוה הלא םישנא .שיא 125-כ

 וררחוש םידליהו םישנה .ילוואשב רהוסה-תיבל ולבוהו ינמרגה

 האצוהש ,הינש הצובק .רצ דחא רדחב ואלכנ םירבג 577ו ,דימ

 רהוסה-תיבל ללכב העיגה אל ,תולגעב הבוקנילמ םוי ותואב

 .םהיוולמ םיאטילה ידיב ךרדב וחצרנ םלוכ .ריעל אל םגו

 .ונבו ןיטיוושופמ ןמדוד רב-בד ברה םג ויה םיחצרנה ןיב

 םהל ואצמ אל ,רהוסה-תיבמ וררחושש ,םידליהו םישנה

 םיבר וחצרנ ךרדב .הבוקנילל ורזחו ילוואשב םירוגמ םוקמ

 העצוב הב ,יורקופ הרייעה תא םכרדב ורבעש הלא רקיעב ,םהמ

 דחי וחצרנו יורקופ ידוהיל ופרוצ םה .םידוהיה לע היצקאה זא

 הזוחאה-לעב לש תותפרב ואלכנ הבוקנילל ועיגהש הלא .םמיע

 םש .הרייעב וראשנש םידוהיה לכ ואצמנ ןהבש ,ןוסדיוד דוד

 .םייעובשכ דוע רוביצה לכ םע דחי ונעתה

 ידוהי לע תרוכה הלע (זומתב ח"כ) 1941 ילויב 23-ב

 לש הגריילפאקשה תואגחל ןורחאה םויב הז היה .הבוקניל

 .הבוקנילב תילותקה היכרפיאב ראפ בורב תוגוהנה ,םיאטילה

 ,יאנוי'צוקטא רעי לא ,ךרעל 700 ,םידוהיה לכ תא ואיצוה הז םויב

 : םיאטילה דחוימב םיליעפ ויה הז חצרב .דחא דע ורונ םשו

 -נומיס ,סאקסואנאי ,סיראטניס ,סיטיאקוסאי חקורה לש םינבה 3
 ,אקשארט םיחאה ,סירבמוטס סאליבופו סאנוי םיחאה ,סיטיא

 ורבע 1944 תנשב םינמרגה לש םתגיסנ םע .דועו סוי'ציבאסאי
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 שוביכה ירוזאב ןעשמו תוסח םהל ואצמ כ'"'חאו ,הינמרגל הלא לכ
 .םילגנאהו םיאקירמאה לש

 םש ונעתה ,ילוואשב רהוסה-תיבב ואלכנש ,םירבגה 7

 ןוזמ אלל ,רצ רדחב םיפופצ ויה םיטהולה ץיקה ימיב .תוארונ

 ייטמחל" תיזכרמה הקסהה תא םיקיסמ ויה דוע םיאטילהו ,םימו

 רעיל םוי-םוי ולבוה ,םפוגב םיקזחה ,םהמ 30 .םידוהיה תא

 ,תורוב תריפחב םתוא וקיסעה םש ,ילוואשמ מ"ק 15-כ ,יאי'זוק

 ילוואש ידוהי לש לודגה םיחאה-רבקל ןכמ רחאל ושמישש
 10-ב םלוכ ורונ ,הדובעב וקסעוה אלש ,םירבגה 27 .הביבסהו

 .רהוסה-תיבב זא ואצמנש ,ילוואשמ םידוהי םע דחי ,ילויב

 םירבגה 30 רהוסה-תיבמ ואצוה ילוואשב וטיגה תמקה םע
 .וטיגל וסנכוה םה םגו ,םידוהי 150-כ דוע םע דחי ,הבוקנילמ

 רחאמ ,ילוואש ידוהי לש םבצממ רתוי השק היה םבצמ
 תא וריכה הלא .הבוקנילמ "םיטסיביטקא" ופתתשה תויצקאבש
 וב וריכהש ימ לכ .דחוימב םהל םינאתמ ויהו הבוקניל ידוהי

 .הדמשהל דימ חקלנ ,הבוקנילמ אב יכ

 היה ילוואש וטיגב תונושארה תויצקאה תא ורבעש הלא לרוג

 .הינמרגב רגסהה-תונחמל ואצוה םידירשה .םוקמה ידוהי לרוגכ

 ררחתשהל וכז ,יאקירמאה אבצה אוב םע ,1945 יאמ תישארב
 .הבוקניל ידוהימ 4 קר רגסהה-תונחממ

 'אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה- תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ הבוקניל תוביבסבש םיחאה-תורבק םינמוסמ ,'ב קלח

 תיחרזמ-תינופצ מ"ק 3-כ ,יאי'ציאגרוי רה -- םוקמה 1

 םירבג 32 -- םיחצרנה רפסמ ; 3.7.1941 -- ןמזה ; הבוקנילל

 | .םישנו

 תיחרזמ-תינופצ מ"ק 4-כ ,יאקויראווד רעי -- םוקמה 2
 .םירבג 200-כ -- םיחצרנה רפסמ ; 7.8.1941 -- ןמזה ; הבוקנילל

 מ"ק 5-כ ,(יאנוי'צוקטא) יאיקשיקלסאו רעי -- םוקמה 3

 ןמזה ;יאיקשיקלסאו רפכה תבריקב ,הבוקנילל תיחרזמ-תימורד

 .םידליו םישנ 300"-כ -- םיחצרנה רפסמ : 5,8.1941 --

 "אטילב ינומה חבט"ב םירכזנה םיכיראתה ןיב המאתה ןיא :הרעה

 .תויודעב םירכזנה ולא ןיבל

 תורוקמ

 ץבוק ; רמ'צרק ןרהא ; םילשורי ,ןהכ-רב דבכוי ; ןאק בייל תויודע

 ."ילבאש סקנפ" ,ימלשורי .א :1860 'מע ,'א קלח ,"עטיל"

 הבוקצל
 (ז 0 )

 12-כ ,היבטל םע לובגה לע ,אטיל לש הנופצב הנטק הרייע

 .קיי'זאמ זוחמה-ריעמ תיברעמ-תינופצ מ"ק

 .תוידוהי תוחפשמ רשעכ הב ויח האושה תנשב

 טולשל ולחה רשא ,םיאטיל םינמואל ונגראתה םוקמב

 -תומוקמל וחלשנו ורצענ םידוהיה לכ .הרייעב "רדס תושעל"ו

 ויה ורצענש תוחפשמה ןיבש עודי .הביבסהו קיי'זאמב זוכיר

 .זואהרב ללהו ןמשירפ םיחאה ינש

 .קיי'זאמ ידוהי םע דחי ופסנו וחצרנ םלוכ

 תורוקמ

 .1960 ,הנליו ,48 'מע ,"תומישאמ תודבועה" הרדיסהמ ,"חכשנ אל"

 (קיי'זאמ : האר)
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 ןאיגנידמ
 (אואכזא6א 41)

 ןוויכב ,הבוטירמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק 13 ,זלט זוחמב רפכ
 .רפכה עצמאב רבוע הינימה רהנ .ןאיגנולפ

 וחצרג ןה .תוידוהי תוחפשמ המכ קר רפכב ויה האושה תנשב
 רפכב םיחאה-רפכב ורבקנו (א"שת זומתב ח"כ) 23/7.41-ב
 ךרדב ןאיגנולפמ תיחרזמ-תימורד מ"ק 2-כ ,קושישאבוי
 .ןארא'זל

 ינומה חבט" רפסב םיחאה-תורבק תמישרב םושרה יפל
 הארנכ ,םישנו םירבג 22 םתחונמ הז םיחא-רבקב ואצמ "אטילב
 .םידוהי םלוכ

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,ץלפ לאומש

 (ןאיגנולפ האר)

 שטורוומ
 (א/גטתש6181)

 תנשב .הווֶאלדוג הרייעהמ מ"ק 8 קחרמב ,הנבוק זוחמב רפכ
 .םידוהי לש תודחא תוחפשמ הב ויח האושה

 יפל .שטורוואמב םידוהיה תא תורוקה לע םיטרפ ונל ןיא
 ידוהי םע דחי וחצרנ םשו הווָאלדוגל םלוכ ואבוה תונוש תויודע
 האר) 1941 תנש רבמטפסב 2-הו טסוגואב 28-ה ןיב הביבסה
 .(רגיד ח"וד

 רהנה תפש לע ,הווַאלדוגמ : רטמוליקכ אצמנ םיחאה-רבק
 .היסָאי
 .(הווָאלדוג האר)

 קינסומ
 (אטפא1אא41)

 1923 תנשב .רימוקליו זוחמב ,אטיל לש הזכרמב הרייע
 תוחפשמ 65-כ הב ויח האושה תנשב .םידוהי 351 הב ודקפתנ
 | .תוידוהי

 ,םיאטיל "םיטסיביטקא" םוקמב ונגראתה ינמרגה שוביכה םע
 .םוקמה יטילשכ םמצע לע וזירכה רשא

 ןוטלשה םע רשק םהל היהש הלא לכ ורצענ ןושאר דעצכ
 ןוגראל ךייתשה תיבה-ינבמ דחאש ,קיפסה םידוהיל .יטייבוסה
 ורצעיש ידכ ,תוצעומה-תירבל חורבל הסינ וא חרבש וא יטייבוס
 רימוקליוול ואבוהו ורצענ ךכ .החפשמה לכ תא גרוהל ואיצויו
 ,תוצעומה-תירבל טלמנ ןבהש לע רמ'צרק תחפשמ םש וחצרנו
 תונוטלשה םע דחי וטלמנ םינבה ינש יכ לע -- ןאמיר ןנח
 יםיטסיביטקא"ה .וחצר טייחה ןיול תחפשמ תאו ,םייטייבוסה
 אל ,תוצעומה-תירבל חורבל התסינ תבהש לע המצע קינסומב
 .הרייעל הרזחו החילצה

 הרקמ לכב ,הלתמא לכב ושמתשה םוקמב "םיטסיביטקא"ה
 ירסחו םילפשומה םידוהיה לע םדחפו םתתיח ליפהל ידכ ,טועפ
 תאו שאינב קחצי-םהרבא 'ר ברה תא ורסא דחא םוי .ןגמה

 אטיל תודהי

 תרישקו לוגירב םתוא ומישאהו קזרב קחצי-המלש 'ר טחושה

 אב דחא ברע :רתויב הטושפ התיה ךכל הביסה .דרמל רשק

 ירחא .שרדמה-תיבל ךומס היהש ,ברה לש ותיבל טחושה

 ברה תיב .ותיבל טחושה תא תוולל ברה אצי םהיניב וחחושש

 םיכלהתמ םינקז ינש רטוש האר .הרטשמה-תנחת תבריקב היה
 תרחמל קר .רהוסה-תיבב םשבחו םהילע לפנתה ,החישב םיעוקשו

 .םאיצוהל םידוהיה וחילצה םויה
 1941 ילויב 23-המ רימוקליו זוחמ דקפמ לש ותדוקפ יפל

 םהילע היה ,םהירוגמ םוחתמ תאצל םוקמה ידוהי לע רסאנ

 -יכרצמ תונקל םהילע רסאנ ,בוהצה דוד-ןגמה יאלט תא דונעל

 .דועו ,םירכיאהמ ןוזמ
 הזוחא ול התיהש ,קינורק ןבואר הרטשמל ארקנ דחא םוי

 טולקל לכוי ולש קשמה םא לאשנ אוה .הרייעל בורק רפכב

 םג אוהו תיבויח התיה ותבושת .קינסומ ידוהי תא סגרפלו

 קינורק רמ בוש ארקנ םימי המכ רובעכ .בתכב תאז רשיא

 ותבושת לע רזח בושו הלאש התוא לאשנ בוש ,הרטשמל

 וריבעיש ,בושחל ולחה קינסומ ידוהי .בתכבו הפ-לעב תיבויחה

 .וסנרפתיו דחי ויחי ,ודבעי םש ,קינורק לש וקשמל םתוא

 השק .הז ןויערב עשעתשהל םיללמואל ןתינ םירופס םימי קר

 םוקמב ''םיטסיביטקא"ה תינכות תא וניש םינמרגה םא עובקל

 ,עובשב 'ד םויב ,תרחא וא ךכ .החסה תלובחת תאז התיהש וא

 י'םיטסיביטקא"ה וטשפ ,(1941 רבמטפסב 3) א"שת לולאב א"י

 -ירבד תא תחקל םלוכ לע ודקפו םידוהיה יתב לע םיאטילה

 םוכילוה םשמ .בוחרל תאצלו םידגבו לכוא ,םתושרבש ךרעה
 םג ואיבה .(לושרעטניוו) תסנכה-תיבבו שרדמה-תיבב םוזכירו
 ודירפה .תונטקה תורייעהמו םיכומסה םירפכהמ םידוהיה תא
 -תיבל הסנכוה הצובק לכו םידליהו םישגה ןיבל םירבגה ןיב
 הרומח הרימש תחת רצעמב םוקיזחה הלילה לכ .דרפנ תסנכ
 תיבל םלוכ תא וריבעה רקובב תרחמל .,דחוימב תינדפקו
 םוקמב דובעל םירבעומ םהש םהל רמאנ םש ,תימוקמה הצעומה
 ולעוה םידוהיה לכו םירכיא לש תולגע 50 ועיגה םוקמל .רחא
 ולבוה םלוכ .ןייוזמ רמוש םג הוולתנ הלגע לכ לא .ןהילע
 ,סיקשוקטייו רפכל ואבוה םידליהו םישנה .רימוקליוול ןוויכב
 םידליו םישנל זוכיר-םוקמ שמיש הז רפכ .רימוקליוומ מ"ק 5דכ
 םג םידליהו םישנה ואבוה קיגסוממ הלאל ףסונ .הביבסה לכמ
 קושיוואלסוגוב ,ץיבורדָאג ,ליוושש ,ןאוולג ,טניווריש תורייעהמ
 רקובה תרחמלו תוורואב םירוגס םתוא וקיזחה הלילה לכ ,דועו
 .וחצרג םשו הינוביפל ולבוה

 וזכור םש ,רימוקליוול בורק םוקמב וקיזחה םירבגה תא
 ייטרופס'  יליגרתב הלילה לכ ונוע םה .הביבסה לכמ םירבגה
 םידליהו םישנה תא ולסיחש ירחא .םישושתו םיפייע ולפנש דע
 םיחאה-תורבקל םתוא ואיבה ,תולגעה לע םירבגה תא ולעה
 .ורבקנו ורונ םשו הינוביפב

 א''שת לולאב ג'יי ,עובשב 'ו םויב קינסומ ידוהי וחצרנ ךכ
 .(1941 רבמטפסב 5)

 רימוקליוול קינסוממ םידוהיה תא ועיסהש םירכיאהמ םיבר
 תוארל וכיחו ךרדה ידיצב ודמע םה .םהיתבל רוזחל ורהימ אל
 םירבגה הארמ היה ,םהירבדל .תוומל םידוהיה תא םיליבומ ךיא
 אלל ויה וליאכ וארנו העונת אלל תויאשמב ובכש םה .דירחמ
 םירבגל וקרזוה וליאכש ,העומש וציפה םירכיאה .םייחדחור
 ...תוומ תוקירז

  םתוא איצוהל ולחהש ינפל טלמיהל וחילצה םידוהי המכ



 הדשה ירצע

 וספתנ םבור .הביבסב םירכיא יתבב טלקמ ואצמ םה .הרייעהמ

 -- ותחפשמו קינורק ןבואר ררחתשהל וכזו םייחב ודרש .וחצרנו

 .תונב יתשו ןב ,השא

 תורוקמ

 .הוקת-חתפ !לגניא) םידא הנח : הוקת-חתפ ,קינורק ןבואר תויודע

 קיי'זמ
 ( א זאז 1 )

 .היבטל םע לובגה תבריקב ,אטיל לש הנופצב זוחמ-ריע

 .םידוהי 1000-כ הב ויח האושה תנשב

 .1941 ינויב 25 ,'ד םויב ריעל וסנכנ םינמרגה

 -סיביטקא" םוקמב ונגראתה רבכ םינמרגה תסינכ ינפל םוי

 זוחמה-לשומכ .ריעב לשממה רדס תא ועבק רשא ,םיאטיל "םיט

 אלממו  ונגס .סילו'צפ ,רבעשל יאטילה אבצב לנולוקה רחבנ
 -יטקא"ה שארב םג דמעש ,סאליטוט רבעשל ןטיפקה היה ומוקמ

 ,סאקסואמס סאזוי הנמתנ "םיטסיביטקא"ה דקפמ ןגסכ ."םיטסיב

 .םידוהיה יפלכ ותוירזכאב ןייטצהש

 זוחמבו קיי'זאמב "םידוהיה תייעב" תא רותפל ךרד םשפחב

 ויהש ,םילודגה םימסאה לע םהיניע תא "םיטסיביטקא"ה ומש

 ץל ינמרגה ידי-לע םש המקוה ונמזב .הטנאו רהנה תבריקב

 .האובתה ירגרג ןוסכאל ץע-ימסא הדילו הלודג חמק-תנחט

 זוכירל םימיאתמ "םיטסיביטקא"ה ישארל וארנ ולא םימסא

 .הביבסהו קיי'זאמ ידוהי

 בוזעל םידוהיה לכ לע תונוטלשה ודקפ 1941 ילוי תישארב
 .הדוקפל ועמשנ אלש ויה .שרדמה-תיבל רובעלו םהיתב תא

 העידוה איה .הפמל הינפ ר"ד םיינישה-תאפור הדגנתה ךכ

 ,"םיטסיביטקא"ה ידי-לע תוומל התרונו תיבה תא בוזעת אלש

 .הדלי םע דחי

 םש וקזחוה םידוהיה .רבעמ"םוקמ קר שמיש שרדמה-תיב

 ר'ד ידוהיה אפורה קר .םימסאל ורבעוה ךכ-רחאו םימי המכ

 רזחוה ,ריעב םיקוקז ויה ותרזעל רשא ,דלוגנורק ייספוא

 .קיי'זאמל

 לעמ םירבגה .םישנהו םידליה ןמ םירבגה ודרפוה םימסאב

 ,יאינסקרשפ הזוחאל ורבעוה ראשה לכו םוקמב וראשוה 15 ליג
 .הלשקריט הרייעה דיל

 קיי'זאמב תונוש תודובעל םילבומ ויה םידוהיה םירבגה

 -תנחתב תולבס תודובעב םתוא וקיסעה דחוימב .הביבסבו

 אל הדובע-ילכ םוש .ירזכאו השק היה םידבועל סחיה .תבכרה
 ויה םימעפל .םהידיב תושעל םיכירצ ויה לכה .םהל ונתינ
 רתוי תומוקמב םקרפל ידכ ,אשמ-תובכר םע דחי םתוא םיחלוש

 -והיה תא וצליא הלאכ םירקמב .ועיגה הגניטרקל דעו םיקוחר
 .לגרב רוזחל םיד

 םירבגה לכ ואצוה (א"שת באב 'י) 1941 טסוגואב 3-ב

 תבריקב ,םשמ קחרה אל ורפחנש ,תורובל ואבוהו םימסאהמ

 -יטקא" תגולפו תוצובק-תוצובק ולבוה םה .ידוהיה תורבקה-תיב
 .תויריב םתוא החצר "םיטסיב

 ןמלק םואתפ םמורתה ,םיעוצפהו םיחצרנה ןיבמ ,רובה ךותמ
 ! קותשי אל ונמד" :םיחצורה ינפב חיטה םר לוקבו לימחר

 .דעל ותוא הקיתשהו וירבד תא העטק הירי "!אובת המקנה
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 טסוגואב 25-ב ,סוי'ציוונכטס סיסאטס רסמ חצרה ךלהמ לע

 .תיטייבוסה אטילב ודגנ להנתהש טפשמב רקחנש תעב ,8

 םג ףתתשה יכ ,רפיס ראשה ןיבו חצרב ףתתשה ומצע אוה

 תועובש 3--2 םש וקזחוהש רחאל .ןאימקואב םידוהיה רצעמב

 ואבוה םלוכ ...קיי'זאמל םידוהיה לכ ולבוה שרדמה-תיבב

 -שמה ידקפמ ועיגה םויה תרחמל .םימסאל וסנכוהו הלשקריטל
 .םידוהי וריי יכ ,ועידוהו םינמרג םיניצק תייוולב קיי'זאממ הרט

 םיפתתשמה .םיאתמ (וירבדל ,"ררונוה") רכש וחיטבה םירויל

 תא הליבוה הינשה ,הרמש תחאה :תוצובק שולשל וקלוח

 ןיב היה דעה .התרי תישילשהו ,תורובל םימסאהמ םישנאה

 לש קחרמל דע םתוא ואיבה .םינמרג ויה םידקפמה .םירויה

 תורוב השולש ויה םוקמב .ידוהיה תורבקה-תיבמ רטמ 800"כ

 הנושארה הרושה ישנא .תורוש יתשב ורדתסה םה .םילודג

 בר ןמז רבע אל .םהירוחאמ הדמע הינשהו םהיכרב לע וערכ

 ולפנ ןושארה חטמב ..הנושארה םידוהיה תצובק תא ואיבהו

 .בורקמ וב ורי -- ןושארה חטמב גרהנ אלש ימ .שיא 0

 הארמל ער ול השענ וירבדל .תוצובק שמח חצרב ףתתשה דעה
 םירויה תצובקמ קלתסה אוה  .תונברקה תוקעצו ברה םדה

 חצר .תורובל םימסאהמ םידוהיה תא הליבוהש הצובקב ךישמהו

 ,םהיניב ורביד "םיטסיביטקא"ה .תועש שמחכ ךשמנ םידוהיה

 -ירעב ומרענ םיתמומה יצפח .שיא 2000-כ ולסיח םוי ותואבש

 -רבש לכ תחקל םיפתתשמה ושרוה הלועפה המייתסנשמ .תומ

 .םיבוטה םידגבה תא ףוטחל וחילצה םהיניב םיקזחה .םנוצ

 רתוי .םירבג-תפילחו םיילענ תוגוז ינש ףוטחל חילצה דעה

 .םיחצרנה ןמ וחקלגש ךרעה-ירבד תא םיפתתשמה וקליח רחואמ

 ועסנ ןכמ רחאל .בהז-תועבט שולשו "הגמוא" ןועש לפנ וקלחב

 הקשמב םבל וביטיה םה .הנשד הדועסל ובסהו קיי'זאמל םלוכ

 ,הוורפ קשמה-להנמ ול ףיסוה ןאימקואל ובושב .בורל ןוזמו
 .םינטק םירבד המכ דועו םירבג תפילח

 םידליהו םישנה לכ תא וריזחה ,1941 טסוגואב 5 ,'ג םויב

 .ריעהמ דלוגנורק ר"'ד םג רזחוה םוי ותואב .םימסאל הלשקריטמ

 א"שת באב ז"ט ,תבשב .םימסאב וקזחוה םימי העברא

 ,ןהילעב וחצרנ םדיל רשא ,תורובה לא םלוכ ואצוה ,(9.8.1941)
 .םהינבו םהיחא ,םהיתובא

 היהו רשע לש תוצובקב ואבוה ןה .תונושאר ולבוה םישנה

 ,תוצובק יתשב םירבג םירשע ודמע ןהירוחאמ .טישפתהל ןהילע

 שארל דחאה : תחא השאל םקשנ םינווכמ םהמ םיינש לכ רשאכ

 ,תורובל תוחצרנה תויווג תא ליטהל ורמג םרט דוע .בגל ינשהו

 םידקופ ,הינש הצובק םיאיבמ ויה ,םייחב ןדועשכ םימעפלו

 דע ...הלילח רזוחו ...תורובל םיכילשמו םירוי ,טשפתהל הילע
 .היח שפנ הרתונ אלש

 רתוי ךרד ואצמ ןאכ .םידליה רות עיגה םישנה ירחא

 ביבסמ .הכוראו הלודג הלעת ךותל םלוכ תא וכילשה : "הטושפ"

 םידליה תוקעז .םידליב וריו "םיטסיביטקא"ה וכלהתה הלעתל

 םתוא וכפש ,דיסו רפע םיחצורה ואיבה זא .םימשה תא ודירחה

 -- םידליה תא םתחת ורבקו רובה תא וסיכ ,הלעתה ךותל

 .דחי םג םייחו םיעוצפ ,םיתמ

 ,הלשקריט ,הנשקו ,דאיס ידוהי וחצרנ קיי'זאמ ידוהי םע דחי

 .םירחאו לוקילק ,ןלקיפ ,קידי'ז

 הדעווה ח"וד אוה םיחצרנה רפסמ תעיבקל דיחיה רוקמה

 .קיי'זאמב המקוהש ,םהירזועו םיצאנה יעשפ תריקחל תיתכלממה

 ןיב הבתכו ח"ודה תא הדעווה המכיס 1944 רבמצדב 7יב
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 ,הטנָאווה רהנ לע רשגה תבריקבש רתאב הרקיב יכ ,ראשה

 םוקמב ,קיי'זאמ ריעהמ מ"ק 3-כ קחרמב ,ידוהיה תורבקה-תיבב

 תגיסנ תעב) 1944-ו 1941 םינשב םייטייבוס םישנא וחצרנ םש
 .(םינמרגה

 : םירבק השימח הקדב הדעווה
 -- קמוע ,'מ 4 -- בחור ,'מ 17 -- ךרוא :1 'סמ רבק 1

 ויה רשא ,הנוש ליג ינב ,םדא-ינב תומצע ואצמנ מ 8
 םיצפח ואצמנ ןכדומכ .םידגב יריישו םיילענ ,דיס םע םיברועמ
 .'דכו םילס ,םילפס ןוגכ םינוש םיישיא

 -- קמוע ,'מ 4 -- בחור ,'מ 14 -- ךרוא :2 'סמ רבק 2

 םיברועמ ,הנוש ליג ינב ,תויווג ידירש ואצמנ ןאכ םג מ 6
 .דיסב

 -- קמוע ,'מ 5 -- בחור ,'מ 40 -- ךרוא :3 'סמ רבק 3

 הלא ויה .דחוימב לודג תויווגה רפסמ היה הז רבקב .'מ 8
 םה .דחי םיברועמ םהשכ ,םידליו םישנ ,םירבג לש םהיתויווג

 .ינשה לע דחאה ,םיפופש ,םיפופכ -- םינוש םיבצמב ואצמנ
 קלח .םירגובמה לש ולא םע תוברועמ ויה םידליה תויווג

 רובב .תיאופר-תיטפשמ הקידב וקדבנו תורובהמ ואצוה תויווגהמ
 .תויווג 1,800 ורבקנ הז

 -- קמוע ,'מ 3.5 -- בחור ,י'מ 14 -- ךרוא :4 'סמ רבק 4
 ירייש ואצמנ .לילכ תובוקר תויווגה ואצמנ הז רבקב .'מ 2
 .םידגב

 -- קמוע ,/'מ 2.5 -- בחור ,'מ 4.5 -- ךרוא :5 'סמ רבק 5
 הקידב וקדבנו ואצוה רשא ,תויווג 16 ואצמנ הז רבקב .'מ 5

 טסוגואב 6-ב וחצרנש ,םישנאה ואצמנ ןאכ .תיאופר-תיטפשמ
 .םיגותחתה םהידגבב םלוכ ,םישנ 4-ו םירבג 12 הלא ויה .4
 .בוט יד ורמתשנ תויווגה

 ואצמנ קדבנש רתאב יכ ,הדעווה העבק םיאצממה לכ יפל
 .תויווג םיפלא תעבראל לעמ

 העיגהש ,רגיט היח .םיבוזעו םיממוש וראשנ םיחאה-תורבק
 לע .םירבקה םוקמב הרקיב יכ תרפסמ ,1946 תנשב םוקמל
 טיט תמדא לש תובחרו תוכורא תורוש תוכשמתמ לודג חטש

 םע דיסה בברעתה םהבש תומוקמ שי .ןבל דיס יספ ןהילעו
 .דרדרו השענ עבצהו םדה

 םוקמה הז היה .תרדוגמ התיה שודקה םוקמב תחא הניפ קר
 םירבקה .וחצרנש םיאטילה םיטסינומוקה תורבק ואצמנ וב
 שיש היה הארנ .םיחרפ ירזב םיטשוקמו םירדוסמ ויה וז הניפב

 ןיע ןיאב ,םיבוזע וראשנ םידוהיה תורבק .םהב תלפטמה די
 .םישודקה םירבקה תורוש לע חיגשהל הבורק

 ,הלשקריטב דירש לש ותרזעבו קיי'זאמ ידירש יצמאמב
 .רוחש שיש חול םע הבצמ הבצוהו םוקמה ןכ-ירחא רדוג

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ םיחאה-רבק עיפומ ,'ב קלח

 ,ריעהמ מ"ק 3 ,ידוהיה תורבקה-תיב ,קיי'זאמ ריעה -- םוקמה
 -- םיחצרנה רפסמ ;1941--194 -- ןמזה ; הנטאווה רהנ לע
 .םידליו םישנ ,םירבג 4,000דכ

 תורוקמ

 די"  ,םיובנזור יבצ ; 1670/1555 "םשו די" ,ףייר הנח לש םתודע

 ; רגיט היח ; תובוחר -- ךולב הטיגו רקולפ הטיא ; 1779/1637 "םשו

 .אבס"רפכ -- יקצייר הרש

 הנליווב העיפוהש ,"תומישאמ תודבועה'" הרדיסהמ ,"חכשנ אליי

 .םייתורפסהו םייטילופה םיעדמל תיתכלממה האצוהב

 אטיל תודהי

 דאיסימ

( 05016 ) 

 .טנלסל דוקש ןיב ,הגניטרק זוחמב הגטק הרייע איה דאיסימ
 תוידוהי תוחפשמ 35 הב ויח היינשה םלועה תמחלמל דע

 .(ךרעב ,שפנ 150--130)

 23"ב ,אטילל םתשילפ תרחמל הרייעה תא ושבכ םינמרגה

 םיימוקמ םינוירב ורייצ םתסינכ ינפל דוע .ברע תונפל ינויב

 םידוהי םיריעצ רפסמ .םידוהיה יתב תותלד לע םירוחש םיבלצ

 .היסורל טלמיהל וחילצה
 ואלכנ םש ,'זיולק"ב זכרתהל םידוהיה לכ ווטצנ ינויב 24-ב

 -תהה םג הליחתה הרהמ דע .םוקמהמ תאצל םהל ןתינ אלו

 וכלה רשאכ ,'א םויב .וסנאנ םישנו ושלתנ םינקז :תוללע

 ןיעמ ךורעל םוצליאו םידוהי רפסמ ואיצוה ,היסנכל םיאטילה

 וצירה ןכו ,ינשה תא רובעל הסנמ דחאהשכ ,"הציר תורחת"

 ועציב תוללעתהה ישעמ לכ תא .בלצל ביבסמ םינקז םידוהי

 םע וחחוש רשא םינמרג ינש ועיגה תחא םעפ קר .םיאטיל
 טעמכ ןתינ אל םידוהיל .וקלתסהו םיאטילה תייפונכ ישאר

 .םהיכרצל תאצל ושרוה אל םהו ,תותשלו לוכאל

 ןכמ רחאל .םוניעו "זיולק"ב םידוהיה תא וקיזחה םייעובש

 ךלה קלחו תולגעב ולבוה םקלח .הגניטרקל דוקש ךרד םוליבוה
 םשב ריעצ רענו ,הליהקה ידבכנמ ,סדוה רזעילא תא .לגרב

 .הלגעה ירוחאמ םירושק וליבוה ,ץ"כ בקעי
 ,"םיטסילואש"ה ןועמ תבריקב ,דוקשב ורוג םירבגה תיברמ

 דוע וקיזחה םישנה תא .,ילוי שדוח לש הנושארה תיצחמב

 אטאטל -- הרוחש הדובעל ןתוא םיליבומ ויה .דוקשב עובשכ

 דחי ,ןתוא וריבעה ןמז רובעכ .םינבל תאשלו תובוחרה תא

 םלוכ ונוע םש .הגניטרקב ידוהיה תורבקה-תיב לא ,םידליה םע

 םינותחתל דע טשפתהל ווטצנ ,םישרקבו תולאב וכוה ,תושק

 דע ועמשג םיללמואה לש תולליהו תוקעצה .תוומל ורונו

 דיל םימרוזה לחנה-ימש ,ורפיס םיימוקמה םירכיאה .קוחרמל

 הז היה הארנה לככ .תונברקה םדמ םימודא ויה תורבקה-תיב

 .1941 ילוי ףוסב
 ,הבצמ םייטייבוסה תונוטלשה ומיקה הגניטרקב תורבקה-תיבב

 יכ ,ןייוצ הבצמה לע .דאיסיממ םידליהו םישנה ורונ וב םוקמב

 -ומש) יטסינומוקח רעונה תורבח ,תויאטיל שולש ורונ םוקמב

 ןבומכ םילולכ "םירחא' גשומב .םירחא םג ןכו (םיעיפומ ןהית

 ...םידוהי

 הרייעה ידוהימ המכ .דאיסימ ידוהימ שיא דרש אל םוקמב

 זוכירה-תונחמו הנבוק וטיג תא ורבעש רחאל םייחב ודרש

 .תוצעומה-תירבל םתחירבל תודוה -- םידחאו ,הינמרגב

 תורוקמ

 .הינתנ ,רנלימ הטיא ; ץ"כ ריאמו רתסא תויודע

 טאילמ

 ( אז ידי ד)

 ץורפ םע .ןאיטוא זוחמב ,אטיל ברעמב הרייע איה טאילאמ

 .תוידוהי תוחפשמ 350ד-כ הב ובשי הינשה םלועה-תמחלמ

 םע .1941 ינויב 267-ה ,ישימח םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה



 הדשה יוצע

 רוזעל ידכ ,םיאטיל "םיטסיביטקא" םוקמב ונגראתה םתסינכ
 .םישלופל

 םעפ ידמ .חצרהו הזיבה ,דושה ולחה םינושארה םימיב רבכ

 תא םימאתמ ויה דחיו ןאיטואמ ופאטשיג שיא םוקמב רקיב

 סיקשונוי שישיה יאטילה אפורה הבוטל ורכזיי .הלועפה יטרפ

 ראשנ םלוק .םידוהיה תופידר לע וחמ רשא ,הטיקייפא האפורהו
 .בל םהל םשוה אל .רבדמב ארוק לוק

 היהש ימ לכ .רימחהו םידוהיה לש םבצמ ךלה םויל םוימ

 .הרונו רסאנ יטייבוסה ןוטלשה םע רתויב ןטק ולו רשק ול

 ידכ ,ידוהימ רטפיהל והשלכ ןוצר היהי יאטיללש םג היה יד

 .חצרייו רסאיי ןורחאהש

 תורשע המכ ורונו ורסאנ םינמרגה תסינכל ןושארה עובשב

 ןומראה ירוחאמ ,הקלובאב תוציבב ורבקנו םוקמה יריעצמ
 .רבעשל

 .ןאיטואל חצרה ידעומב רבעומ היה םירוסאה םידוהיהמ קלח

 בורל ,הרייעב ורתונש םידוהיה תא ואיצוה טסוגואב 26"ב

 השולש םוקיזחה םש ,שרדמה-תיבב םתוא וזכירו ,םידליו םישנ

 (א''שת לולאב 'ו) 1941 טסוגואב 297ב .םימ ילבו ןוזמ ילב םימי

 -רבקב םורבקו םוחצר םשו ,הנליוול ךרדב ,ריעל ץוחמ םואיצוה
 .םיחא

 טעמכ .םינוש תומוקמב הסחמ ושפיחו וטלמנ םידוהי רפסמ

 -יתבב וקזחוה ,םיאטילה רזעה"ירטוש ידי-לע וספתנ םלוכ

 .וחצרנו ןאיטואו טאילאמב אלכה

 ,לדוי ונבו ץיבלטונ לרב לש םהיבתכמב שי תעזעזמ תודע
 .תוומה םהל הפצמש ועדיו וספתנ רשא

 ,יאטיל ידיב םדיקפהל ,הדירפ יבתכמ ינש בותכל וחילצה םה

 .תירבה-תוצראב םהיבורקל םריבעיש ידכ ,םדסח שיאו םרכמ

 םהרבא רמל םתוא הריבעהו םיבתכמה תא האצמ תיאטיל השא
 .ןילקורבב לגס

 :ץיבלטונ לרב באה לש ובתכמ ךותמ םיעטק המכ ןלהל

 תוומה ינפל ןורחאה הדירפה בתכמ תא ,םירקי םיסיגו תויחא"
 ...םכילא וריבעי אוהו ,ירצונ לצא וריאשמו םכילא בתוכ ינא
 ...לולא שדוחב העבשה םויב תויריב וחצר הרייעה ידוהי לכ תא

 טאילאמ תזוחא ירוחאמ דחא רובב םינומט טאילאמ ידוהי לכ

 ונחרב .תועובש 16 רובב הקדוי םע יתבכש ינא ...הסגל דידלע

 .תבטב הרשע וישכע .הנשה שאר ינפל ,םח היה דוע .םימוריע

 ...תוארונ ונלבס ונאו דואמ רק .ירצונה הנשה שאר ברקתמ

 םהיניב ,םידוהי הנומש וספת ילסימנא תזוחאבש ונעמש םואתפ

 .בצייתחל תכלל ונטלחה ...ותחפשמ ינבו יקסלפינש אבא ויה

 הזש תעדה לע לבקתמ .ונב וריי רחמו ונתוא וספת ונכרדב לבא

 .ןאיטואל וחלש ןכל םדוק וספתנש הלא תא .ןאיטואב הרקי

 לכ .1941 רבמצדב 21-ב ורוג םהו םתוא ונאצמ אל רבכ ונא

 .אטילב יהשלכ הרייעב ידוהי ןיא .בייואל רבעוה םידוהיה שוכר

 ראנובלמ הצנב תא ...םידוהי ילב םלועה ינפ תא ונא םיאור םויה

 ידוהי לכ םע דחי ,1941 ילויב 22-ב ןאיצנוושובונב וחצר

 ..."תיאטילב ובתכ ,ירצונה לא הבושת ובתכת רשאכ ...ראנובל

 ידודו יתדוד' :ץיבלטונ לדוי בתכמ לש אלמה חסונה הנהו

 ,אלכה-תיבב בתוכ ינא ןורחאה הדירפה בתכמ תא !םירקיה

 עשפמ םיפח תונברק .תירברב תינחצר דיב ןודינ .תוומל ןודינכ
 לבח .םירברבל קותשי אל םיגורהה םד .םיפלא יפלאב ולפנ

 אל -- תויחל ונלחתהש ילב ונלפנ .רוא לש הפי םלוע בוזעל

 .רשואב ויח .םייסמ ינא ...וניתומצע םיללוגתמ ןכיה ועדיי
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 דמשומה ץיבלטונ לדוי ,רוסמה םכנייחא .הפיה םלועה ןמ ונהית

 ינפל םימי המכ ,רהוסח-תיבמ ,1941 רבמצדב 21-ב טאילאמב
 ."תוומה

 םיחאה-תורבק םימושר ,'ב קלח "אטילב יגומה חבט" רפסב
 :ןמקלדכ טאילאמב

 'מ 350 ,ריעה זכרממ דחא רטמוליק ,טאילאמ -- םוקמה 1

 טסוגואב 29 -- ןמזה ; הנליו--טאילאמ שיבכה לש ןימי דצב

 .םידליו םישנ ,םירבג 700-כ -- םיחצרנה רפסמ ;1

 'מ 500 ,הקלובאב תוציב ארקנה רתא ,השואר קשמ 2

 -רנה רפסמ ; 1941 ינויב 29--28 -- ןמזה ; הזוחאה ןומראמ

 .60"כ -- םיחצ

 תורוקמ

 רזלו רדנור לדוי ידי-לע ואצמוהש ,ץיבלטונ לדויו לרב יבתכמ

 .דודשא ,שירפ השמ תודע ; גרבמולב

 שטרמ

 (אואאאזאמ)

 ךרעל מ"ק 30 קחרמב ,אטיל םורדב תאצמנ שטַארַאמ הרייעה

 ןמיינו הקנ'צרמ תורהנה ךפש דיל ,הטילא זוחמה-ריעל תימורד
 .הגנאטס לחנהו

 .תוידוהי תוחפשמ 350-כ הרייעב ויח הינשה ע"החלמ ינפל
 -תירב לע םתפקתה רחאל דימ הרייעה תא ופיקה םינמרגה

 ןמ דחא ידוהי ףא .החירבל םיכרדה לכ תא ומסחו תוצעומה

 זכרמ הלע תינמרג הזגפה רחאל .טלמיהל חילצה אל הרייעה
 .גג-תרוק אלל ורתונ םידוהיה תוחפשמ בורו ,תובהלב הרייעה

 םיימוקמה םיאטילה םינוירבה וליחתה םינמרגה תסינכ םע

 יממעה רפסה-תיבב הרומ ,סיטיילוטאמ דמע םשארב .ללותשהל

 התעו תימוקמה "םיטסילואש"ה תדוגא גיהנמ היה אוה .יאטילה

 וליחתה ויתודוקפ יפל .הרייעה ידוהי לש םתדמשה לע חצינ

 ימיב יהשלכ תוליעפ וליגש הלא תא דוחיב ,םידוהי םירצוע
 .יקסנ'זוג שריה ריעצה היה ןושארה ןברקה .יטייבוסה רטשמה

 םהידיבש םיתאב םיאטיל ותוא וחצר ,הנבוק בוחרב ,הרייעה בלב
 .םוקמב והורבקו

 וליבוה ,1941 ינויב 247ה ,'ג םוי ,המחלמל ישילשה םויב

 םהיניבו םידוהיה םירוצעה תא ידוהיה ןימלעה-תיב לא םיאטילה

 ,ןמלפוק קחצי ,יקצגופ בד-לאומש ,ןיקליו דוד ,ןמדלוג טרבור

 ,לודג רוב רופחל םתוא וצליא .יקסנטשקירק םחנמ ,ץיוורק בד

 וליטה ףא םימיה םתואב .רובב םורבקו היריב םוגרה ןכ-ירחאו
 .םועיבטהו ןמיינה ךותל םידוהי המכ

 םידוהיו הרייעב תוחיתמה תצקמב התפר וללה תוחיצרה ירחא

 תועידי ועיגה םייתניב .םהל וחיני התע יכ םבלב ומחנתה םיבר

 ינבב הזחא הדרח .הנבוק ידוהיב םימויאה חצרה-ישעמ לע

 םירוה .הנבוקב ודבע וא ודמלש םהיבורקו םהינב לרוגל שטרמ
 .הנבוקל עוסנל ,םידחוימ םיישק אלל ,תונוישר ולביקו ולדתשה

 ינבמ המכ .םהיבורק תא ליצהל וצאו תולגע ורכש ךכ םשל

 דחא ,יקסנשילקימ לטומ םג םהיניבו הרייעל ורזח שטרמ

 שובח היהש ,אטילב לאמש-ןויצדילעופ לש םיליעפה םינקסעה

 ידידלע ררחושו יטייבוסה ןוטלשה ימיב המימת הנש אלכב

 .םייטילופ םיריסא דוע םע דחי םינמרגה
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 ררוגתהל רובעל ווטצנ שטרמ ידוהיו םיבר םימי ורבע אל

 .(ףיוהלוש) תסנכה-תיב-רצח עבקנ וטיגכ .דחא זכורמ חטשב

 -- םירבגהו ,"זיולק"ה ןינבב ופפוטצה םינטקה םידליהו םישנה

 לש רמשמו ינרקוד-לית-רדג ףקוה הז וטיג .שרדמה-תיבב

 לש דעו םקוה וטיגב .ול ביבסמ דמעוה םישומח םיאטיל
 -נייו לאלצב ,יקסנרדיס םהרבא הרומה ופתתשה וב ,םידוהיה

 םירשק רושקל וסינ דעווה ישנא .םיתב-ילעב המכ דועו ןייטש

 םהיצמאמ לכ םלוא ,וטיגב םייחה לע לקהל ידכ םיאטילה םע

 היפכ-תדובע םידוהיה לע הרזגנ וטיגה תמקה םע .אושל ויה

 תוסירהה תא תונפל הרומה תחגשהב םוכילוה םוי-םוי .תיללכ
 .תובוחר תוקנלו הרייעב

 הז רבד .תיטרפ הדובעל םידוהי ןימזהל תושר ולביק םיאטיל

 היהש ימ .תוינודז תונווכ ךותמ םיאטילה ןמ םיבר ידיב לצונ

 "תישיא" התע ןימזמ היה ,הידוהי וא ,ידוהי םע "ןובשח" ול

 תופרח ,תולפשהב וב םקנתמ היהו ,הדובעל וליאכ ,ידוהיה תא

 ,םיאטילה תרזעב ,םיביכרמ םינמרגח ויה םעפל םעפמ .תוכמו

 םתוא םיריבעמש םהל םירמוא ,םידוהי םירבג לש תוצובק

 ןוויכב םירבגה תא וכילוה םנמאו .הטילא דיל הדובע-הנחמל

 ךרדב .הדובע-םוקמ םושל עיגה אל םהמ שיא םלוא ,הטילאל

 תמיא לכ .תחפו ךלה וטיגב םירבגה רפסמ .םתוא םיחצור ויה

 םיצצורתמ םישנאה ויה םירבג תצובק תבכרהל הריזג האציש
 ,סיקסלוי'צאמ ונגס וא ,סיטיילוטאמ לצא תונוש תויולדתשהב
 ליעוה הז לכ םלוא ,הריזגה עור תא ריבעהל ידכ ,דחוש ןתמ דות
 .רצק ןמזל קר

 תורוב תריפחב םידוהיה תא םידיבעמ וליחתה טסוגוא ףוסב
 -והיה ברקב תוחיתמה .תורבקה-תיבל ןימימ רדגה דיל םיכורא
 .האבו הברקה הנכסה תא םיטעמ קר ואר תאז לכב .התלע םיד
 דע .םישנאה ומחנתה -- "המחלמ יכרצל םינקתימ םה הלא"
 עתפל וטיגה ףקוה ברע תונפל .1941 רבמטפסב 7-ה אבש
 : םירורב םירבד םהיפבו םישומח םיאטיל לש דבכ רמשמ ידי-לע
 '! ףוסה -- רקובב רחמ .םינודוהי ,םכל ןורחאה הלילה הז"

 דוד-לכימ 'ר ,שישיה ברה .וטיגב םירומש-ליל היה הלילה
 ,םימש םש שדקל להקה תא דדועו הדעה ינפל שרד ,לפוטש
 ! אובל רחאת אל לארשי םע תלואגו םיברקתמ חישמה ימי יכ
 ,רקוב תונפל תרחמל .ךולב םהרבא 'ר םג עימשה דודיע ירבד
 ריאשהלו םמוקממ תאצל םידוהיה ווטצנ ,1941 רבמטפסב 8-ה
 ,םישנאה ולבוה תסנכה-תיב רצחמ .םהידגב תא ףא ,לכה תא
 ,ידוהיה תורבקה-תיב לא ,םיפודיגו תוכמ ךות ,םימוריע טעמכ
 עמשנ אל ,לכה ודעצ טקשבו םמוד .םירופחה תורובה םוקמל
 הרוחב החרבו הצפק ,תויריה ולחה רשאכ ,תורובה דיל .יכב לוק
 הוספת ,הירחא ופדר םיאטילה םלוא .קינב'זוק הביל-הנח ,תחא
 ,סוי'ציראווק לש ותגהנהב עצוב לודגה חבטה .התוא םג וחצרו
 ,שטרמ ידוהי לש קיתווה םתיב-ןב ,םוקמב הרטשמה דקפמ
 םירפכהמו הרייעה יבשותמ תורשע המכ לש םתופתתשהבו
 .ביבסמ

 טלמיהל לגס המיסו הביל תויחאה ידיב הלע חבטה ינפל
 ואבחתה המ"ןמז .16 תבכ הינשהו 14 תב התיה תחאה .הרייעהמ
 וספתנ ףוסבל .הביבסב ודדנ ןכ-ירחאו ,םירכמ םיריכא לצא
 רובעכ וספתנ םה םג ךא ,ותבו יקסנ'זוג לדוי םג וטלמנ .ורונו
 הבר תויבמופב םש ורונו ונוע ,שטרמל ולבוה םה .תועובש המכ
 .קושה רכיכב

 -- רבמטפסב 10"ב גרוהל שטרמב ואצוה רגי-ח"וד יפל

 אטיל תודהי

 .שפנ 854 ה"סב ,םידלי 276-ו םישנ 355 ,םירבג 3

 ,המחלמה ירחא תובצמ ובצוה םיחצרנה לש םהיתורבק לע

 .רדג ףקוה ולוכ םוקמהו

 תורוקמ
 ; ץכ-סדרפ ,ןייטשנקנלב הרש ; קירסמ רפכ ,ילאמש הכלמ תויודע

 .יקסבוגור הנייח תאמ בתכמ ; הנבי תצובק ,ןמטוג הנשוש

 לופמאירמ

 ( א[ תז ג אוקס1 ₪ )

 זוחמ ריע ,אטילב תויזכרמה םירעה תחא התיה לופמאירמ
 הלעמל ,םיבשות 10,000-כ התנמ איה .הפושש רהנה תודג לע
 .םידוהי םהמ שילשמ

 -לע ריוואהמ ריעה הצצפוה ,רחש םע ,22.6.41 ,'א םויב

 לדיאו יאלמשחה קינולק םהיניב) שיא 20"כ וגרהנ .םינמרגה ידי

 תובהל הזוחא התיה ריעה לכ .(הירוטידנוקה לעב ןודרוג

 ,סוי'צינ'זב ,וטואטיו ומכ םימלש תובוחר .םתחת וסרק םיתבהו

 ואצמ גג-תרוק אלל וראשנש םידוהיה .תוברח-ילתל ויה ,ןַארפ
 .ועגפנ אלש םידוהי-יתבב הסחמ

 ,23.641-ה ,ב םויב ,תרחמל לופמאירמל וסנכנ םינמרגה

 וכילוחש םיכרדה לכ תא םוסחלו ריעה תא ףוגאל וחילצהש רחאל

 וחצרנ םיבר .רוזחל וצלאנ ריעה ןמ וחרבש םידוהיה בור .החרזמ

 -תירבל עיגהל וחילצה םיטעמ קר .םירזוחל ובראש ,םיאטיל ידיב
 .תוצעומה

 תולילעב םיבר םידוהי ורצענ שוביכל םינושארה םימיב רבכ

 ,(לדלעוו רעטסופ) "הקירה השרוחה" לא םילבומ ויה םה .תונוש
 .וחצרנ םשו ,קשיבוקליו ןוויכב ריעהמ מ"ק 4זכ

  םינמרגה דבלמ .הדובעל רקוב ידמ תאצל ובייוח םידוהיה
 -ןעססארטש) "תובוחרה ינקז" םג עוציבה לע וחקיפ םיאטילהו

 קודבל היה םדיקפת רשאו םידוהיה ברקמ ונומש ,(עטסעטלע

 -קחבו תיב-קשמב וקסעוה םישנה .םיטמתשמ םיתבב ןיא םא

 איצוהל םהילע היה רקיעב .תוסירה קוריפב -- םירבגהו ,תואל

 ןצצחל ,ןבצחל ,תולודגה םינבאה תא (ץעה-יתב לש) תודוסיהמ
 באז-םהרבא 'ר םשארבו ,םישישקה .םישיבכה תא ןהב ןקתלו

 .תובוחרה דוביכב םעפל םעפמ וקסעוה ,ריעה לש הבר ,רלה

 לופמאירמל תוצעומה-תירבמ 1946 תנשב רזחש ,רנבמד .א

 רברפב ותא דחי ורגש ,םיאטילה וינכש יפמ תויודע הבגו

 תודגנתהו הרובג תועפוה לע םירפסמה םשב רסומ ,'ץופרט
 ,'ץופרט רברפב ורגש הלא ןיבמ דחוימב ,םידוהי םיריעצ וליגש
 .םהירזוע םיאטילה "םיטסיביטקא"הו םינמרגה דגנ

 בוחסל ואב ינמרג םראדנ/'זו "םיטסיביטקא" ינשש ,רפסמ אוה

 .הדובעל ,קינריפפ (הקבאז) באז ,24-ה ןב ידוהיה ריעצה תא
 -יטקא"ה .ומע יחצור ןעמל דובעל ךלי אלש ,םהל עידוה קינריפפ

 ,דחאה לש והבור תא באז ףטח זא .חוכב ותחקל וסינ "םיטסיב

 קינריפפ באז .השק עצפ ינשה תאו וגרהו "טסיביטקא"ב הרי
 .םישודק תומ תמו הנּוע

 ,םיחצורל חוכב דגנתה 'ץיפורט רברפהמ יקצינדורגא לדנמ םג
 םג .ויתונבו ותשא לעמ ודירפהלו הדובעל ותחקל ואב רשאכ
 .םוקמב חצרנ אוה

 םהיגיבו םידוהי םיריעצ רפסמ לע ול רפוס ,רנבמד ירבדל
 קושה-רכיכב ולתינש ,יקצינ'זורו יקצינלפ ,יקסרי'זוקליו םיחאה



 הדשה יוצע

 םיאטיללו םינמרגל חוכב תודגנתה וליגש לע םיאטיל להק יניעל
 .םהירזוע

 ,וצ סאטואטשג .ו זוחמה לשומ םסריפ 1941 ילויב 15יב

 ,היסנכה ,וטואטיו תובוחרב שומישה םידוהיה לע רסאנ (1 :ויפל
 ; ונָאריג-סויראדו ונימרא סארטַאפ ,(קשיבוקליו) סיטיאלאנוד

 ,תודעסמ ,הפק-יתב ,ריעה ינג ,הצחר תומוקמב רקבל רסאנ (2

 -וחרב ןוזמ-יכרצמ תשיכר הרסאנ (3 ; םימוד תומוקמו תוירפס

 םהילע היה םיכרצמה תא .םיכרדבו תורצחב ,םיקוושב ,תוב

 ,ועבקי תוצעומה וא ריעה ישארש תודחוימ תויונחב קר שוכרל

 םידוהיל רוסא (4 ; הנעבקיתש תועשב תויללכה תויונחב וא

 ןיכהל םידוהיה לע (5 ;םידוהי-אל לש םהיתורישב שמתשהל

 ןגמ) השושמ בכוכ -- םהלש ימואלה ותה תא דונעלו םמצעל

 מ"ס 10--8 לש רטוקב ,בוהצ עבצב תויהל ךירצ יאלטה .(דוד

 ימ .ליג תלבגה אללו ןימ לדבה אלל ידוהי לכ ותאשל בייחו
 .רהוסה-תיבב םשוי ותה אלל הארייש

 ירחא םידוהיל הינקה תועש ועבקנ וצה םוסריפמ האצותכ

 ןוזמה-יכרצמ תקפסאש רחאמ .םידוהי-אלה לש הינקה תועש

 ויה םיברו םיכרצמ אלל םידוהיה בור וראשנ עפשב התיה אל
 .םחלל םיבער

 םיבר םידוהי םינמרגה וזכיר שוביכה רחאל תועובש המכ

 הליפתה-יתבמ איצוהל םהילע וויצ םש .לודגה תסנכה-תיב רצחב

 תחא המירעב םמרעל ,שדוק ירפס ראשו הרותה-ירפס תא

 ןגנ) טנאקיזומ ןנח ץפק ,הרודמה הקלדוה רשאכ .םפרשלו

 םינמרגה .הרות רפס איצוהו הרודמה ךות לא (תונותחב ןחדבו

 ןנח תאו ,שאה לא בוש והוקרזו רפסה תא וידימ ואיצוה
 .ותרכה תא דביאש דע חצר תוכמ וכיה טנאקיזומ

 ריסהל :ושגפש ינמרג לייח לכ ךרבל םג רזגנ םידוהיה לע

 הרטשמהו ופאטשיגה ישנא .שארה תא קומע ןיכרהלו עבוכה תא

 םידוהיה לע היה דחוימב .הארוהה עוציב לע ודיפקה תיאבצה

 ,ריעה זכרמב העונתה תא ונוויכו ודמעש םילייחה ינפמ רהזיהל

 הז םוקמב רבע דחא םוי .תסנכה-תיב דילש תובוחרה ןרקב

 היה אוה .(רבעשל תירבעה היסנמיגהמ) בוריאא יבצ הרומה

 אוה .ועבטמ רזופמו רהרוהמ ךא ,אילפהל סמונמו ןותמ םדא

 ררועתה .ול רטס ינמרגה .וכריב אלו לייחב ,הארנכ ,ןיחבה אל
 ,דימ רסאנ בויראא .תוריטס המכ לייחל ריזחהו עתפל בוריאא
 .חצרנ רהוסה-תיבבו

 ררוגתהלו םהיתב תא בוזעל םידוהיה לעש ,הדוקפ האצי ילויב

 םיתב רפסמבו (ףיוהלוש) תסנכה-תיב רצחבש הליפתה-יתבב
 התעמ ולכי הז ףופצו זכורמ םוקמב .וטיג עבקנ ןאכ .םיכומס
 םתחקל ,םזזבל -- "תוליעי" רתיב םידוהיל קיצהל םינמרגה
 םעפל םעפמ .תוריעצ םישנ תולילב איצוהל םגו היפכ-תדובעל
 םיקזחו םיריעצ םירבג םידוהיה ברקמ םירחוב םינמרגה ויה
 -תומוקמל םיחלשנ םה יכ םרמאב ,ריעה ןמ םתוא םיאיצומו
 ולבקתה אל תועידי םושו םימלענ ויה םתאיצי עגרמ .הדובע
 םיכומס תומוקמב םיחצרנ ויה םהש ,עדונ רחואמ רתוי .םהמ
 םידוהיה םירבגה רפסמ ריעב תחפו ךלה ךכ .לופמאירמל
 .םיריעצה

 תודובעל רעונה תא ןגראל םינמרגה וליחתה טסוגוא שדוחב
 ,"סקניצרמ"ה תועבג דיל ,ןיטקרסקה תוביבסב תורוב תריפח
 לכל ודעונ תורובהש ,עדונ םיריעצל .הפושש רהנהמ המ-קחרמב
 המק .השענה לע םהירוהל ורפיסו התיבה ורזח םה .םידוהיה
 תריזג תא לטבל דציכ הצע וסכיט םידוהיה .ריעב המוהמ
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 ,תותלדה לכ .אושל ויה םיצמאמה לכ .םהילע םייאמה ןוסאה

 .ושבי העושיה תונייעמ .תורוגס וראשנ ,קופדל וסינ ןהילע

 זוחמה לשומ לא םידוהיה ינקסע וארקנ טסוגוא ףוסב

 לע עידוה ,סיקסלַאבוב הרטשמה-שאר םע דחי .סאטואטשוג

 בחרנו לודג וטיג .םידוהיה ייחב לוחל םידמועה םיבר םירופיש

 יניטקרסק .הביבסהו לופמאירמ ידוהי ליבשב ריעל ץוחמ עבקיי

 לכ .םהידיל ורסמיי ,ביבסמש המדאהו קשמה לכ לע ,םישרפה

 םהיניינע לכ תא םמצעב םידוהיה ולהני המחלמה ךשמית דוע

 .םיימינפהו םיילכלכה

 םידלי-תולגע לע וסימעה םה .ךרדל םמצע וניכה םידוהיה

 וזכרתהו םימי המכל ןוזמ ןכו םהל ויהש ךרעה-ירבד תא

 קושה זכרמב םלוכ תא וזכיר תונוטלשה .ועבקנש תומוקמב

 םידוהי דועו יקסנל ןזחה תא ,ברה תא ואיצוה זא ."הלה"

 םתוא וררגו םיסוסל םילבחב םתוא ורשק ,ןקז ילעב םידבוכמ

 .םד בוז דע שיבכה לע

 םישרפה יניטקרסק ןוויכב םידוהיה ודעצ הכורא הכולהתב

 יקסניזירפ ,תוגב יתש וצרפ עתפל .הנורחאה םכרד וזש וניבה זאו

 הרידא הרישב ופרטצה ןהילא .תירבע הרישב ,יקסרלקומש הנחו

 .יאטילה אבצה לש ןיטקרסקה יניינבל דע ועיגה ךכו ,רתיה לכ
 רבכו ןיטקרסקה ינתפמ תא רובעל םידוהיה וקיפסה ךא

 ןאכ .תוורואב םתוא ופפוצו םתיב ינב לעמ םירבגה תא ודירפה

 לכה ,םינוש "טרופס" ינומיא תועש לע תועש םתא םישוע ולחה

 -הבולזוקמ םידוהיה תא םג ואיבה םיניטקרסקה לא םפייעל ידכ

 ,טסוגואב 30-ה ,תבשב .תוכומס תורייעמו הבוניוודולמ ,הדור

 ןתוא לא וסנכוה ,ודרפוה םירבגה .היראוולאק ידוהי םג ואבוה

 .יטרופס"ה תוהלב לא ופרוצו תופופצה תוורואה

 ףוסל ןנוכתהל שישו הנורחאה םכרד וזש ,וניבה םידוהיה

 ,"םימחר אלמ לא" רמא רסיוונוק לוולוו-םייח 'ר טחושה .רמה

 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש"ב םלוכ תא שדיק רלה ברהו

 ! "דחא

 לופמאירמ לש השודקה הליהקה האצי םירוהטו םישודק

 .(1.9.441) א"שת לולאב 'ט ,'ב םויב הנורחאה הכרדל הביבסהו

 דחא לכ ,תורוב 8 םירופח ויה םיניטקרסקה ירוחאמש קמעב

 וערתשה תורובה .וכרוא רטמ 70-כו רטמ 3-ל לעמ ובחור םהמ

 .היראוולאקל ךרדב ,רשגהמ הנימי ,הפוששה רהנ דיל

 ,תורובה לא תוצובק תוצובק םיניטקרסקהמ ואבוה םידוהיה

 .םירתסומ ךרע"ירבד תוסגב םלצא ושפיח .םימוריע םהשכ

 ףוגה יקלחבו םהיתויפב םג טטחלמ וענמנ אל "םיטסיביטקא"ה

 ,הדא'זריג תיקורשמב חצנמ היה םידגבה תרסה לע .םיעונצה

 .רבעשל יאטילה אבצב למס היהש ,לוונמו סג סופיט

 ויה םינושאר :תורובה לא םיכילומ ולחה רקובה תועשמ

 ויה םלוכ .םינקזהו םידליה ,םישנה ואב םהירחאו ,םירבגה

 תושידא ידכ דע -- םישטשוטמו ןוצרו חוכ ילוטנ ,םינועמ

 ווטצנ םישנאה .השענה תא סופתל ולכי אלש רעשל שי .הרומג

 םהב םירוי ויה םיאטילהו ,תוכורא תורושב רובה ךותב בכש

 םג ויה ,הרכשל םייותש ויה םיחצורהש רחאמו .םיעלקמ-תתב

 םידליב .םייח ורבקנו ועגפנ אלש ויה םיבר .םהיתויריב םיאיטחמ

 .םירדעמבו תולאב םהיתולגלוג תא וצצור קרו ,ללכ ורי אל

 "םיטסיביטקא" ידיב רקיעב חבטה עצוב ,םינמרגה לש םתגהנהב

 ויה םיחרזאה ןיב .הביבסה לכמ םיחרזא ןומה םתאו םיאטיל

 עצבמל תובדנתהב ואבש ,היסנמיג ידימלתו םיטנדוטס הברה
 .הז



214 

 ח'"ודמ םידמל ונא רחמנו רמ םוי ותואב עריאש המ לע
 תונוטלשה לש העווזה ישעמ תריקחל תדחוימה הריקחה-תדעו

 רבוטקואב 6-ב אטילב המסרופש ,םיאטילה םהירזועו םייצאנה
4. 

 -ודעהו היניע הארמ לע ךמתסהבש ,הדעווה העבק ראשה ןיב

 רחאלש םימיבו 1941 רבמטפסב 1-בש ,תעבוק איה ,הליבקש תוי

 רהנל ךומסב ,םיניטקרסקה תבריקב םינמרגה וחצר הז ךיראת
 1,000דכו הביבסהו לופמאירממ םידוהי 8,000--7,000 ,הפושש
 ורפח תורובה תאש ,העבק הדעווה .םירחא םימואל ינב םישנא
 ועציב חצרה תא .וז הרטמל םחרוכ לע ולבוהו וספתנש םישנא

 םינמרגל ועייסש םישנא וא םינמרגה ידי-לע ועבקנש םירטוש

 יכרד יעבוקו תודוקפה ינתונ ,םיליעפמה .(םיאטיל  ,ונייה)
 .םינמרג ויה ,עוציבה

 ,היאר ידע ידידלע ורסמנש תויודע ךמס לע ,העבק הדעווה
 תורובב םיערוכ ויה םיחצרנה .ותוירזכאב ןייטצה עוציבהש
 לש הרוש לכ .תורובל ביבסמ ובצוהש ,הירי-תונוכממ םירונו
 .המדא תבכשב םיסכמ ויה םיחצרנ

 םינושאר .םירהצה-רחא 4 דע רקובב 10-מ חצרה ךשמנ ךכ

 םיחצרנה .םילוחהו םידליה ,םישנה םהירחא ,םירבגה וחצרנ

 -רחא .םיסוכמ ויה ןימה-ירבא קרו ,תורובל םימוריע ולבוה

 ילואו ןוצרה דוע טלש אל ,םידליהו םישנה רות עיגהב ,םירהצה

 םישנאה תא .םינמרגה ועבקש ,םיללכה יפל לועפל תורשפאה םג

 ,םיתמה לע ודימעה םייחה תא .רדס לכ אלל ,תורובל חוכב ופחד

 וגאד אל .ימוג-תולאבו םיתאב םידליה תולגלוג תא םיצצורמשכ

 םיניטקרסקב םישנאה ירוסי .המדאב םיחצרנה תורוש תא תוסכל

 לכ ירסח ויה םהמ קלחש ,ןייצל יואר .םימויא ויה חצרה תעבו

 ,תינוציק היצנגיזרו דחוימ ישפנ ןופלעב ויה וליאכ ,הבוגת

 םירוכיש ויה םיחצורהמ רכינ קלחש רחאמ יכ ,העבק םג הדעווה

 םייח ורבקנו תורובה ךותל ולפוה םיחצרנהמ שילשש חינהל שי
 .םיעוצפ וא

 רטמ השולש :תחא תנוכתמב ויה םיחאה-תורבק הנומש לכ

 רטמ םיעבשו םקמוע רטמ ינש ,הטמל רטמ ינשו הלעמל םבחור
 .םכרוא

 ,סאבומיסקמ סיגרוי ,הדעווה תשקב יפל ,רסמ אלמ רואית

 1-ה ,עובשב 'ב םויבש ,רפיס ראשה ןיב .1944 רבוטקואב 4-ב

 ,וחרוכ לעב ותוא ואיבה ,לודגה חצרה םוי ,1941 רבמטפסב

 .םירבקה תא תוסכל ,לופמאירמ יבשותמ תואמ המכ דוע םע דחי
 : וירבד הלאו

 לשומו ינמרגה טנאדנמוקה ואב הדובעה תלחתה ינפל"
 המל וריבסה םירצק םימואנב .םהיוולמו סאטואטשוג זוחמה

 תקירש העמשנו בר ןמז רבע אל .םידוהיה תא חוצרל ךירצ

 ,הפוששה תודגל ,קמעל ןוויכב םידרוי ולחה העבגהמו תיקורשמ

 תורושב ואבוה םירבגה .ידוהיה םואלה ינב ,תוומל םינודנה

 םידליה ,םישנה תא איבהל ולחה רשאכ .ירמגל םימוריע םהשכ

 םילבומה .רדסה ירמגל שבתשנ ,הצחמל םימוריע םהשכ ,םינקזהו

 תא .םהידיב וקיזחה םירמושהש רחא רבד לכבו םיתאב וכוה

 םישנה תאו שיא 200--100 לש תוצובקב וליבוה םירבגה

 העבגהמ ומרז םה .שיא 400--300 לש תוצובקב םידליהו
 תודג לע ...יתד ריש רישל דחי ורבח וליאכ תוחנאו תואירקב

 -יקה הרושב .םירמוש לש תורוש יתש ודמע ביבסמ הפוששה
 .םינמרג ויה תינוצ

 רשאכ ,רחואמ רתוי .בכשל םהילע היה תורובה ךותב"

 אטיל תודהי

 תייוולב ,חוכב םתוא םיפחוד ויה ,םינודנה תעמשמ הרערעתנ

 ..םהילע םירטמומ םירודכה ויה דימו תורובה ךותל ,תוכמ
 .םייחב םדועב רפעב םיסכמ ויה ,יצח ילואו שילש ,רכינ קלח

 רשא ,יקצובוס ,לופמאירמ ריעב רחסמה תודסומ לש להנמה

 ויתועורז לע ןעשנ ,םמורתה ,והזחב רודכב עוצפ רובב בכש

 .יח והורבקי אלו ותא ורמגיש שקיבו ,המדאה יוסיכל תחתמ

 תויריה וקיפסה ,םייותש ,רתוי וא תוחפ ,ויה םיחצורהש רחאמ

 םילוחהו םינקזה תא .םישנאהמ קלח קר גורהל תוקייודמ יתלבה

 וצצור םייחהו םיעוצפה ישאר תא .םיגורהה לע טושפ וכילשה

 וסמר תורובב .שארה חומ זתינו םייניעה ואצי תוכמהמ .םיתאב

 םידליהו םישנה ועיגהשמ ...דחי םיתמהו םייחה תא םהיפגמב
 .רפע םהילע וכפשו תורובל םתוא וכילשה יכבבו תוקעצב

 וסוכ רבכש הלא םע תורובה תפש לעש תוקעצה ובלתשה

 העעונתה המדאה ...ועעונתה המדאב וסוכש תורובה .המדאב
 .םירבקה תא רדסל ונתוא ואיבה רשאכ ,םויה תרחמל םג

 דוע יניע ינפל .חוכשל ןתינ אל םוי ותואב ילע רבעש המ"

 םהינפ ,םהידי תא םדהמ םיצחור םהשכ ,םיחצורה םידמוע

 -צורה וקלחתה חצרה ירחא .שאה יאבכ ואיבהש םימב ,םהידגבו

 םש ,הריעה ורזח םירוכיש תרישבו םיחצרנה שוכרב םיח
 ."הלילה לכ גוגחל ופיסוה

 דלפנזור דוד ר"ד .ןפכב ןשפנ ופרט תוידוהי תוחפשמ יתש
 ליערה רשא יקסנל ןזחה השע ןכו ,ותבו ותשא תא ,ומצע ליערה
 .וידלי תשולשו ותשא תא ,ומצע

 גרהנו ספתנ םלוא ,הטיחשה איגמ חרב יקסלישוגרמ ךורב
 .ןייטשלקניו הדוהי אוה םייחב ראשנו דרשש דיחיה .רחואמ רתוי

 "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב
 : םיאבה תומוקמה ראשה ןיב םיעיפומ ,'ב קלח

 רהנה דרומב ,רבעשל ןיטקרסקה לש חווטימה תודש 1

 ןמז ; םידליו םישנ ,םירבג 5,090 -- םיחצרנה רפסמ ; הפושש
 | 1941 טסוגוא ףוסל ינוי לש הינשה תיצחמה ןיב -- חצרה

 ילאמשה דצב ,(יאו'צופראט רבעשל) ןיראגאג 'חר ףוס 2
 -- םיחצרנה רפסמ ; שיבכהמ רטמ 100"כ ,קשיבוקליוול שיבכב
 .1941 ילויב 3 -- ןמזה ;;0

 ; 100 -- םיחצרנה רפסמ ; לופמאירמב רהוסה-תיב רצח 3
 .ךליאו 1941 לש הינשה התיצחמ -- ןמזה

 ; לזרבה-תליסמ תבריקב ,סינלאקניצראמ רהה דרומב 4
 .1941 ילויב 3 -- ןמזה ;100 -- םיחצרנה רפסמ

 -וקליוול שיבכב ישימחה רטמוליקב ,יור'זדור תשרוח 5
 -- םיחצרנה רפסמ ;שיבכה לש ןימי דצב רטמ 150-כ ,קשיב
 .3,7.1941 -- ןמזה ; 400דכ

 ,יאקסנושל ךרדב יששח רטמוליקב ,יאקסנוש תשרוח .6
 1,700 -- םיחצרנה רפסמ ; שיבכה לש ןימי דצב רטמ 200דכ

 - ןמזה ; (יטייבוסה אבצהמ המחלמ ייובש 1,500 םהיניב)
1]-, 

 הבצמ המחלמה רחאל ומיקה הביבסהו לופמאירמ ידוהי ידירש
 .םיחאה-רבק לע

 תורוקמ
 די" ןויכרא ,לגניירק השנמ-בד ; ןג-תמר ,ץ"כ יכדרמ לש םתודע
 ,ץיבוקיזייא אבא ; ביבא-לת ,לגס ןבואר ; 2406/2477 -- "םשו
 .םילשורי ,סיטמ הדירפ ; םי-תב ,רנבמד םהרבא ; הרדח

 זיול תחפשמל סוי'ציוואיצורג .פ לופמאירמ תיריע שאר לש ובתכמ

 .תירבה-תוצראב



 הדשה ירע

 צוקשמ
 ( אא ש16181)

 דיל זוחמה ריעל תימורד מ"ק 6-כ ,לופמאירמ זוחמב רפכ
 תוחפשמ יתש הב ויח .הטילא--הדורובולזאק לזרבה-תליסמ וק

 .םהיתוחפשמו יושנה ונב םע דחי בוט המלש :םידוהי לש
 תא םיאטיל וחצר הביבסל םינמרגה תשילפ ירחא םייעובשכ

 .ןהידירש םיחנ ןכיה עדוי שיא ןיאו תוחפשמה יתש

 .וזזב םשוכר תא

 תורוקמ

 .הנבי ,ןמלוא סחנפ לש ותודע

 ןאראוונ
 ( אמ א 41)

 זוחמה-ריעמ מ"ק 14 ,אטיל לש הברעמ-ןופצב הנטק הרייע
 .זלט

 היסולכוא ךותמ ,םידוהי 95 ןאראווַאנב ודקפתה 1923 תנשב
 .םיבשות 456 תב תיללכ

 (689 'מע /ב קלח) "הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה"

 ידי-לע שפנ 150 וחצרנ ,האושה תנש ,1941 תנשבש ,תרסומ

 .םידוהי ויה םיחצרנהמ לודג קלחש ,חינהל שי .םהירזועו םיצאנה

 ידוהיש ,םידמל ונא זלטב םידוהיה תורוק לע תויודעהמ

 יאילוריגל ורבעוה םשמ .זלט דילש ןאיבושיוול ואבוה ןאראווָאנ
 .הביבסהו זלט ידוהי םע דחי וחצרנו
 (זלט : האר)

 גירוואט-טוטשיינ
 ( א[ 1610 א ג טא[15115 )

 .הינמרג םע לובגל הבורק ,גירוואט זוחמב הרייע

 120"כ גירוואט-טוטשיינב ויח האושה תנשב
 .תוידוהי

 .המחלמל תונושארה תועשב רבכ הרייעל ושלפ םינמרגה
 ץיבולרב תחפשמ וז התיה .חורבל הקיפסה תחא החפשמ קר
 ירחא רצק ןמז .טוטשיינל המחלמה ירחא הרזח םג וז החפשמ)
 -ינבמ השולשו םינמואל םיאטיל ידיזלע םתיב ץצופ םאוב
 .(וגרהנ החפשמה

 םילייחה ינושאר וארנ ,רקובב 5 העשב ,1941 ינויב 22"ב
 -בוסה םיניצקה תונועממ םהילע החתפנ שא .הרייעב םינמרגה
 םילייח 14 .םיעלקמ-תתמ שא וריטמה םיניצקה תושנ .םייטיי
 ,םויב וב ,םינמרגה ורצע הז השעמל הבוגתב .וגרהנ םינמרג
 תינרתולה היסנכב םתוא ואלכו םידוהי םירבג לש בר רפסמ
 לש םהיתונעטל ועמש אל םינמרגה .חרייעב רשא (תינמרגה)
 רמוכה בצייתהש רחאל קר .םירויה ויה םה אל יכ ,םיאולכה
 וריתה ,עשפמ םיפח םידוהיהש ,דיעהו םינמרגה ינפב יאטילה
 .םהיתבל רוזחל םהל

 תוחפשמ
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 תודובעב םידוהיה וקסעוה שוביכל םינושארה תועובשב
 .םישיבכו םיכרד ונקיתו הרייעב תובוחר ואטאט םה .תונוש

 .וליעפה םינמרגהש הלודג הדש-תייפאמב ודבע םיבר םידוהי
 .ער היה אל םידוהיל םסחי .םיאטיל בורל ויה הדובעה-יחקפמ

 אלו טעמכ ,םינמרגה דצמ העורפה התסהה תורמלש ,ןייצל שי

 םהינכשל טוטשיינב םיאטילה לש םסחי ןושארה ןמזב הנתשה

 - .םידוהיה
 ףפוטצהלו םהיתב תא שוטנל םידוהיה לכ ווטצנ ילוי תישארב

 .הטסושה רהנ דיל חנזומ עבור ,םיריזחה בוחרב םיתב רפסמב
 תורייעמ םירבגה יכ ,ועדי לכה .טוטשיינ ידוהי לש וטיגה היה הז

 ולחה .הדובע-תונחמ לא םינמרגה ידי-לע ואצוה רבכ הביבסה
 רורצ ומצעל זרא דחא לכו ,האיציל םיננוכתמ םירבגה ןאכ םג

 ישנא לש םרות םגו םימיה וכרא אל םנמאו .םינבלו םידגב לש
 .עיגה טוטשיינ

 םינמרגה ונתנ אל ,(19.7.41) א"שת זומתב ד"כ ,תבשב
 ואב םה .תיאבצה היפאמב הדובעל סנכיהל םידוהיה תצובקל

 ,ירצונה תורבקה-תיבל דימ ולבוה לבא ,רקובה תועשב ליגרכ
 ,םינמרגה םילייחה 14 ליבשב םירבק תורכל םודימעה םשו

 תאפב םינומט ויה םדוק) שוביכה םויב הרייעה תואובמב ולפנש
 ראשש רחאלו ,הדובעה תא ומייסש רחאל .(ךרד דיל הדש

 בושל םלוכל רמאנ ,תובוחרה תא אטאטל ורמג םידוהיה תוצובק

 ,ללכה ןמ אצוי אלל ,הלעמו 14 ליגמ םירבגה לכ .םהיתבל

 העשה רחאל .םירהצב 12-ב שרדמה-תיב רצחב זכרתהל ווטצנ

 -ארב הרייעל ואבש ,ס"ס ישנא םידוהיה יתבב ורבע העבקנש

 םהב וראשנ אל םא וקדבו ,גורקדייהמ ואש ר"ד לש ותוש
 -תיב רצחב םירבגה תורוש ןיב רבעש ,דחא ינמרג .םירבג

 םיריעצ ויניעב וארנש םירענה תא םהיתבל הרזחב חלש ,שרדמה
 תורשב ודבעיש ידכ ,םירגובמ םירבג 8-כ םג ןאכמ וחליש .ידמ

 .הרייעב וטיגה לש ("רעגרַאזריפ") םיסנרפה ויהיו הליהקה
 לכ .ץיבולרב לאלצבו לארשי ונבו דלוג ןמחנ :ויה הלא ןיב

 םירהצה-רחא 3-ב שרדמה-תיב רצחמ ואצוה םישנאה ראש
 הרייעה דילש יטנאגוש רפכב םיניטקרסקה לא לגרב ולבוהו
 .תולגעב ועסוה םילוחהו םינקזה .הטונייוול ךרדב

 םודימעהו םילוחהו םינקזה תא םינמרגה ודירפה םיניטקרסקב

 וחקליי אל יכ ,ועידוה וז הצובק ישנאל .תדחוימ הצובקכ דוחל
 ,שיא 50-מ חלעמל הב ויהש ,הינשה הצובקה ישנאל .הדובעל
 ,תושק תודובעל םילגוסמ םניאש ,םהבש םישלחה יכ ועידוה

 ,ובשח םישנאה .הנושארה הצובקה לא ףרטצהל םה םג םילוכי

 ס"סה לא םיבר ונפ ןכל .התיבה םישלחה ורוחוי יאדוובש

 םודימעהו םתא םג וללה וביטיה .םתואירב בצמ לע וננולתהו

 ועסוה ,שיא םיעבשמ הלעמל ,הלא לכ .םילוחהו םינקזה דצל

 חונפל .ןיטקרסקב וראשנ ,שיא 27 ,ראשה .הטונייוול ןוויכב דימ

 ,ורפיס םישנאה .הטונייוומ םידוהי תצובק ןאכל האבוה ברע
 ,ןאכל ךרדב יכו ,םירבגה לכ םוי ותואב וחקלנ םתרייעב םג יכ

 -שוהו םישושתהו םינקזה ודרפוה ,ךומסה י'ציבדואש רפכה דיל

 תולעל ןיטקרסקבש םידוהיה ווטצנ ברעה תועשב .םש ורא

 ,טוטשיינ ישנא .ינמרגה לובגל ןוויכב םעיסהל ודמעש ,תויאשמל

 השקבב ס"סה שיא לא ונפ ,םילק ץיק-ידגב םישובל ויהש

 תחקלו םהיתבל רוסל ,הרייעה ךרד םרבעב ,םהל תושרהל

 תאז השרה ואש ר''ד .םליבשב םש תונכומה ,םידגב תוליבח
 םשגפיהבו הרייעב םתוהשב םהיפמ הגה ףא ואיצוי אלש ,יאנתב

 דחא לכו ,קושה רכיכב ורצע תוינוכמה .םתחפשמ ישנא םע
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 הממד ךותו ,ס"ס שיא יווילב ותיבל ךלה טוטשיינ ידוהימ

 .םהיריקימ םישנאה ודרפנ רוצע יכבו הקינחמ

 םש שרד ,ץיבלסוי תרידל םיריעצה תא הווילש ינמרגה

 ,השאה ול התנע .הל שיש בהזה תא ול ןתיתש תיבה-תלעבמ

 ונניא הלאכ םירבד' .ןישודיקה-תעבט אוה הלש בהזה לכש

 ,םירדחב שופיח דימ ךורעל םייאו ס"סה חתרתנ -- 'םיחקול

 רענב וניע ןתנ םייתניב .םישנאה לכ ןאכ וריי ,בהז אצמיי םאו

 ותמחב הוויצ זאו ,13 ןבכ היהש ,ץיבוליסוי לדנמ-םחנמ ,ריעצה

 רקובבו אוה ןטקש ,הנעט םאה .תויאשמה לא תכלל וילע םג

 -- 'ואש ר"ד רמאי רשא לככ' .שרדמה-תיבמ הרזחב חלשנ

 ואש רד .קושה רכיכ לא ואיבהו רענה תא חקל ,ינמרגה הנע
 .תיאשמה לע הלעוה םחנמ םגו !ןכ :קספ

 15-כ ,גורקדייהל םידוהיה ולבוה הלילב תרחואמ העשב

 ,םינקזה לרוג לע םהל עדונ רבכ רקובב תרחמל .טוטשיינמ מ"ק

 ישנא םג ,םלוכ .םתאמ ודרפוהש ,םישנה ראשו םישושתה
 .י'ציבדואש דיל לומתא םויב וחצרנ ,הטונייו ישנא םגו טוטשיינ

 ."הרוחשה תבשה" םשב הז םוי ןייוצ טוטשיינ ידוהי יפב

 הדובע-תונחמ לא וסנכוה גורקדייהל ואבוהש טוטשיינ ישנא

 ולבוהש ,םידוהיה םירבגה תואמ ראש םע דחי התעמ םש ויהו

 דוע םע ושגפנ הלא תונחמב .תוכומסה תויאטילה תורייעהמ

 הרייעב טילפ ותויהב ספתנש ,ןיפל ןימינב ,םריע ינבמ דחא

 םהבש תונחמ המכ .29 התע ןאכ היה םרפסמו ,הכומס תרחא

 ףא וארנ ןשאלוקמו ,טוטשיינל םיבורק ויה םידוהיה ודבע

 ,הדובעה-יחיגשמו ס"סה ןיבמ .הרייעה לש םיהובגה םיניינבה

 ,ומצע סוקנוטס .רבעשל םידידי ףאו םיישיאה םהיריכמ ויה םיבר

 -ונחב קיתו חוקל םדוק היה ,הנחמב "םילודגה םינודאה"מ

 .םהל ערהל ופיסוה דועו םידוהיל וללה ורכנתה התע .םהיתוי

 ךרפב ודבע םה .רמו ער היה תונחמב םישנאה לש םבצמ

 םוימ שת םחוכ .םוניעו םהב וללעתה םג תאזל ףסונו ובערו
 .םויל

 תביבסמ םיאטיל םג טוטשיינ ישנא ושגפ הדובעה תומוקמב
 ויה םימעפלו ,וטיגב השענה לע םיעמוש ויה םהיפמו ,םתרייע

 םישנה ויה תועידיה יפל .םתחפשמ ינבמ קתפ םג םילבקמ

 -קחב םלצא תודבועו םירכיאה לצא הדובעל רקוב ידמ תואצוי

 ,המדאה-יחופת ףוסיא ירחא דע הארנכ םייקתה וטיגה .תואל

 וטיגה ישנאל םינמרגה ועידוה דחא םוי .רבמטפס יהלשב

 וצעי .םירבגה םידבוע םהבש תומוקמה לא םלוכ תא םיריבעמש
 איבי אלש רבד ןיא יכ ,םהיצפחמ םתא תחקל ובריש ,םהל םג
 י'ציבדואש לא םלוכ תא וליבוה השעמל םלוא .תלעות םש םהל
 אוה הז םויו (25.9) ירשת 'דב הז היה הרעשהה יפל .םוחצרו
 .םיפסנל הרכזאה םוי טוטשיינ ידירש לצא

 ךשמב .םייתנשמ הלעמל םידוהיה וקזחוה גורקדייה תונחמב

 םהמ םיבר וחצרו תויצקא המכ םינמרגה םהב ועציב הז ןמז

 םידוהיה לכ ואצוה 1943 ילוי ףוסב .טוטשיינ ישנאמ םג םכותבו

 (ג"שת באב 'א) םויב וב .ןילופב ץיבשוא לא ורבעוהו ןאכמ

 םישנא 997-ו ,היצקא םהב העצוב הז הדמשה-םוקמל ועיגהש

 : םהיניב ,טוטשיינ ידוהימ ויה תונברקהמ םיבר .םינשבכל ואצוה

 ןב לאינד ,לאינד ונבו ץיבלסוי בייל-הירא ,טרפלוו לאלצב
 .יקסל השמ ,ץיבלסוי ףסוי ,ץיבלסוי םחנמ

 ידירש םכותבו םישנא יפלא ץיבשואמ ואצוה 1943 רבוטקואב

 תוסירהה יוניפב וקסעוה םש ,השראוול ורבעוהו טוטשיינ ידוהי
 .רתויב עורג היה ירטינסהו ירמחה םבצמו ברחה וטיגה לש

 אטיל תודהי

 ויה םיתמה ןיב .ופסנ םינומהו סופיט תפיגמ םש הצרפ ףרוחב

 ,ץיבלסוי לארשיו לאינד ,ץיבולרב והילא -- טוטשיינ ישנאמ םג
 .יקסל בד

 -והיה ואצוה ,1944 ץיקב ,השראוול המחלמה תיזח ברקתהב

 ידכ םישנא תואמ המכ ןאכ וריאשה םינמרגה .ריעה ןמ םיד

 דחא דועו דלוג רזעילא ויה םיראשנה ןיב .םיצוציפב םקיסעהל

 םיאצומה .םיסורה אוב םע םש וררחוש םהו ,טוטשיינ ישנאמ

 ודבעוה טוטשיינ ישנא .הינמרגבש הירוואב לא ולבוה השראוומ

 זוכירה-הנחמל ףנוסמ היהש תונחמה דחאב ,ףרודלימב םש

 םוקמה שוביכ םע .ער לכב היה םבצמו ,הכומסה ואכדבש לודגה

 הירוואב תונחממ ואצי ,1945 ביבאב ,תירבה-תוצרא אבצ ידי-לע

 בד :םהו השימח קר התע היה םרפסמ .טוטשייג ידירש םג

 ןימינבו יקסל לאפר ,ץיבלסוי לדנמ-םחנמ ,ךולג לאירזע ,זאלג
 .ןיפל

 ,םירחא תונחמבו תואטיגב ונעתה טוטשיינמ םיפסונ םידוהי

 המכ .טייפ והילאו ןוזניול בקעי :םייחב ורתונש הלא ןיבו

 השימחכו ,המחלמה ץורפ םע מ"חירבל חורבל וחילצה םידוחי
 .הנליווב ובשייתהו המחלמה םותב ורזח םהמ

 דחאו המחלמ-הכנ ,ץיבולרב המלש הרייעה-ןב חרט תובר

 החפשמהש ירחא תיבה ץוציפמ לצינש ,ץיבולרב תחפשממ

 ישודק םינומט וב ,םיחאה-רבק תא רדסל ,טוטשיינל הרזח

 ןאכש ,הילע ןייוצו הבצמ המקוה ,רדוג םיחאה-רבק .טוטשיינ
 .תוצעומה-תירב יחרזא םיחנ

 םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב
 : ןלהלדכ

 אל ןמזה ; טוטשיינמ מ"ק 3-כ ,י'ציבדואש תורוב -- םוקמה
 .1000-כ -- םיחצרנה רפסמ ; ןתינ

 תורוקמ

 לדנמ-םחנמ ; ןג תמר ,זאלג בד ; קרוי-וינ ,ןיפל ןימינב לש םתודע

 .ןולוח ,תרש-תירק ,ןוסניבור ןימינב ; רנרב-תעבג ,ץיבלסוי

 זבינופ-טוטשיינ

 ( א ג אד157715 )

 זוחמה-ריעמ תיברעמ"תימורד מ"ק 16 קחרמב ,הנטק הרייע
 .'זבינופ

 תיללכ היסולכוא ךותמ םידוהי 157 הב ודקפתה 1923 תנשב

 .תוידוהי תוחפשמ רפסמ הב ויח האושה תנשב .שפנ 739 תב

 םג םשל ורבעוה ,'זבינופב וטיגה תמקה םע ,ילוי תליחתב
 וזכורש םידוהיה ראש םע דחי וחצרנו 'זבינופ-טוטשיינ ידוהי
 .םש

 ('זבינופ : האר)

 יקאש-טוטשיינ
 ( שכזו 05 א ג א[115115 )

 ,הינמרג םע לובגהמ מ"ק 4 ,אטיל לש ימורדה הצקב הרייע

 ,םידוהי 800-כ טוטשיינב ויח האושה תנשב .יקאש זוחמב



 הדשה ירע

 םינמרגהש רחאל ,קלאבוס לבחמ ושרוגש תוחפשמ 30 םהיניב

 .1939 תנשב הינמרגל ותוא וחפיס

 העשב .המחלמה תליחת םע דימ הרייעה תא ושבכ םינמרגה

 םינמרג םילייח ופטש ,ינויב 22-ל רוא ,רקוב תונפל שולש

 תודגנתה םושו םוקמב היה אלו טעמכ יטייבוס אבצ .הרייעה תא

 .התיה אל

 ןיבמ םינושארה תונברקה םג ולפנ םינמרגה תסינכ םע

 03.15 העשב ררועתה רשא ,בוקינדולג דוד היה ןושאר .םידוהיה

 ידיב הרונו ותיב תלד תא חתפ אוה .ץוחב שערה עמשמל

 יכדרמ ,18-ה ןב ריעצה םג הרונ וירחא תוקד 15 .ינמרג לייח

 ואצוה םיירהצב 1-ב .ןמסורג רסיא גרהנ רקובב 7-ב .ןייטשניול

 ינש ,בר להק ינפב ,הרייעה רכיכב םינמרגה ידיזלע גרוהל

 ,ודבע הב ,הרפסמה תבריקב .ץ"כ .יו יקסבובול .מ םירפסה

 .ורונו לייחה חצרב ומשאוה םיינשה .גורה ינמרג לייח אצמנ

 ,1941 ינויב 25-ב ,םינמרגה תסינכ ירחא םימי השולש

 סיקסני'זופל הצעומה שארו קושה רכיכב םידוהיה לכ תא וליהקה

 תונוש תודובעב וקסעוי ךליאו םוי ותואמ יכ ,םהל עידוה

 ,תובוחרה תא דבכלו תוקנל ,תולעת רופחל םהילע היהי .הרייעב

 םחוקיפב הדובעל דימ ואצוה םידוהיה .דועו םישיבכ ץפשל

 המ לכ םהילע דיבכהל ולדתשה רשא ,םיאטיל םירמוש לש

 .םינוש םייוזיבו תולפשה ךות ,ושעש

 הלח הילע ,מ"קה 25 תעוצר ךותב האצמנ יקאש"טוטשיינ

 העוצרה הרסמנ היפל ,1941 ינויב 22-המ רקַָאלאטש תדוקפ

 שאר .םיטסינומוקו םידוהימ התוקנל טיזליטב .ד.סה לש ותּורמל

 טניוורישב .ד.סל לופיטה תא רסמ ,המהַאב ר"'ד ,טיזליטב .ד.סה

 התיהש ,(אטילב טניווריש הרייעהמ לידבהל ,תינמרג הרייע)

 חצר ךיראת תא עבק םג אוה .ינמרגה דצב טוטשיינ לומ

 .םידוהיה
 ןיטשדלוג .ל רי'ד לש םתודע יפל) ילוי תישארב םימיה דחאב

 םלּואב טפשמה-תיב תעיבק יפל .ילויב 1-ה הז היה הרזע האלו

 תדובעמ םידוהיה ורזח רשאכ ,(ילויב 10-ל 4-ה ןיב הז היה

 "םיטסיביטקא" הרייעה לע וטשפ ,הרייעב םינוש תומוקמב םמוי

 םירבגה לכ לע וויצו ,טניוורישמ ואבש םינמרג תדוקפב ,םיאטיל

 ,םינייוזמ םיאטיל וכיח םש .בוחרל תאצל 14 ליגל לעמ םידוהיה

 .תימוקמה הצעומה תיבל דבכ רמשמ תחת םתוא וליבוה רשא

 לכו םפסכ תא ןכו םהיתודועת תא םהמ וחקל הצעומה ידיקפ

 .םלצא ואצמש ךרע-רבד

 םש .ידוהיה תורבקה-תיבל םידוהיה ולבוה 50 לש תוצובקב

 .םייטייבוס המחלמ-ייובש ידי-לע ורפחנש ,םינכומ תורוב ויה

 -ילה "םיטסיביטקא"הו םינמרגה ידי-לע וחצרנ םירוצעה 2

 ,רובה ךותל ולפנ אלש הרקמב .תורובה יפב ורונ םה .םיאט

 הצובקה יללח תא רבקה ךותל רורגל האבש הצובק לכ לע היה

 שאר ןכו זוחמה לשומ םוקמב ויה חצרה תעב .תמדוקה

 לכ ונמזוה ,םלוא-טפשמב ועיפוהש םידעה ירבדל .הצעומה

 .הלודג הרּכל הצעומה שארו זוחמה לשומ ידי-לע םיפתתשמה

 .םתלועפ לע ,חבטב ופתתשהש ,םיאטיללו םינמרגל ודוה םיינשה

 .הינמרגב הדובעל ואצוה םירבגהש ,רמאנ תוחפשמל

 .םיטלמנ ירחא שפחל "םיטסיביטקא"ה וכישמה ילויב 7-ל דע

 -תיבל ואצוה ילויב 7-בו רצעמה-תיבל ואבוהו וספתנ םידוהי 9

 .וחצרנו תורבקה

 טסוגואב 23-ל דע ןהיתבב וראשוה תולוכשה תוחפשמה

 תולגוסמהו תואירבה םישנה וספת םירבגה םוקמ תא .1
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 וקסעוה םהבש תומוקמה םתואב תודובעל תולבומ ויה ןה .דובעל
 םימ בואשל וא ןוזמ-יכיוצמ שוכרל ןהילע רסאנ .םירבגה םדוק

 תועש ןהל ועבקנ .םיבשותה ראש םע דחי תירוביצה ראבהמ
 .םימ תביאשלו ןוזמ תיינקל תודחוימ

 וצקוה וז הרטמל .וטיג טוטשיינב םקוה 1941 טסוגואב 23-ב

 תסנכה-תיב תטמס :רתויב תובוזעהו תובולעה תואטמסה יתש
 .ץחרמה-תיב תטמסו

 -יטקא" ועיפוה (א"שת לולאב ד"כ) 1941 רבמטפסב 16"ב

 .םהיתבמ םידליהו םישנה לכ תא ואיצוהו הרייעב "םיטסיב
 .חבטהמ טלמיהל םדוק וחילצה רשא ,םירבג המכ םג וספתנ

 רעיל םלוכ תא וליבוה .הדובעל םיאצוי םהש ,םהל רמאנ

 םשו םינכומ תורוב ויה םוקמב .הרייעה ןמ מ"ק 4-כ ,וינ'זארפ

 .םידוהי םידליו םישג 650 ורבקנו וחצרנ

 םשוכר תא תימוקמה הצעומה הספת םידוהיה תאצוה םע דימ

 וצרפ תושק תוטטקו תובירמ .ותקולחב הלחהו םידוהיה לש

 ."ללש"המ רתוי לודג קלח לע םחלנ דחא לכשכ ,םיאטילה ןיב

 רתתסהל החילצה ,הידלי תעבראו קילג הכלמ ,תחא החפשמ קר

 .לצניהלו םירכמ םירכיא לצא

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 יקאש-טוטשייג לש םיחאה-תורבק םיעיפומ ,'ב קלח "אטילב
 :ןלהלדכ

 -המ דחא רטמוליק קחרמב ,ידוהיה תורבקה-תיב דיל 1

 ינויב 22-ה ןיב -- ןמזה ; טניווריש לחנה תודג לע ,הרייע
 .192 -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 ילויב 11-ל

 -שיינמ תיחרזמ-תימורד מ"ק 4 ,וינ'זארפ רעי -- םוקמה 2

 -- םיחצרנה רפסמ ;1941 רבמטפסב 16 -- ןמזה ;יקאש-טוט
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 תורוקמ

 ,הרזע האלו ,1642/1532 "םשו די" ,ןייטשדלוג .ל ר"ד לש םתודע

 ,הינתנ

 ציאנומנ
 ( אתא[ טא31115)

 .הטילא זוחמה-ריעמ תיברעמ מ"ק 11 קחרמב ,הנטק הרייע

 תיללכ היסולכוא ךותמ םידוהי 142 הב ודקפנ 1923 תנשב

 .תוידוהי תוחפשמ 15-כ הב ויח האושה תנשב .שפנ 727 תב

 הטילא ידוהי םע דחי םש וחצרנו הטילאל ורבעוה םלוכ

 .הביבסהו

 (הטילא : האר)

 טשקומנ
 ( אמא[ \א5611)

 -למה ץורפב .ןייסאר זוחמה-ריעל הברעמ מ"ק 30-כ הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 100-כ הב ויח מ"הירבל הינמרג ןיב המח

 ולע היתב בורו השק הרייעה הצצפוה המחלמה תישאר םע

 ,שאב
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 זמזב הרייעב םידוהיל עריאש המ לע םיטרפ ונל םירסח
 ,1941 ילויב 22-ה תוביבסב יכ עודי .ינמרגה שוביכל ןושארה

 ינבמ םידוהיה םירבגה לכ ושרוג ,המחלמה ץורפ ירחא שדוח
 םע דחי ,םש ואלכנו הלקודלו לש תבכרה-תנחת לא הלעמו 5

 .ןמדירפ בקעי ידוהיה לש ותיבב ,הלקודיו ידוהי

 םתוא םיאיצומ ויה םה .םיאולכה םידוהיב וללעתה םיאטילה

 -שמו םיבילעמ ,םתוא םיכמ ,תויוזבו תושק תודובע ינימ לכל

 הקירפו הניעט תודובעב םתוא וקיסעהש ךכל ףסונ .םיליפ
 םתוא וצליא .םינוש "טרופס יליגרת"ב םתוא םינעמ ויה ,תושק

 םוצעל םהל ורשפיא אל תולילב .ץופקלו חטתשהל ,םוקל ,ץורל

 ואצמנ וב הנבמה ךותל םעפ ידמ םיצרפתמ ויה םירמושה .ןיע
 ידכ לכה השענ .םהישארל לעמ וריו םתוא ומיקה ,םידוהיה
 .םשיתהלו םדיחפהל

 םירבגה לכ תא ואיצוה ,א"שת זומתב ט"'כ ,ילויב 24-ה םויב
 ואצישכ .םימה ךותל וסנכנו וטשפתה םש .ךומסה םגאב "ץוחרל"

 לש תוצובקב .םהידגב שובללו רוזחל םהל ןתינ אל םימה ןמ

 ,םוקמ תבריקב םינכומ ויהש ,תורובל םימוריע ולבוה הרשע
 .ורבקנו ורונ

 .םידליהו םישנה חצר םוקמו ךיראת לע הקודב העידי ונל ןיא

 ,וחצרג רשאכ ,טסוגואב 22-ל 18-ה ןיב וחצרנ םהש חינהל שי
 .ןייסאר זוחממ םידוהי 1926 ,רגידח"וד יפל

 1.5 אצמנה ,םיחא-רבק לע רסמנ "אטילב ינומה חבט" רפסב
 .תונברק 543 םירובק ובו טשקומַאנמ מ"ק

 חקורה "ונייטצה" טשקומַאג ידוהי לש חצרבו תופידרב
 .ונבו סוי'ציוואיקניצרמ

 תורוקמ

 .קרב-ינב ,יקצדורוג-גרבצלז הטרב תודע

 שטובוס
(50846105) 

 .'זבינופ זוחמב ,אטיל לש יחרזמ-ינופצה הקלחב הנטק הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 20דכ הב ויח האושה תנשב
 ,28.6.41-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 ושרוג םתארשהבו "םיטסיביטקא" דימ ואצמנ םיאטילה ןיב
 .םיימוי וקזחוה םש ,שרדמה-תיבב וזכורו חוכב םידוהיה לכ

 רחאל .םידוהיה יתב תא זובלו דודשל םיאטילה וקיפסה םייתניב

 קר .םהיתבל רוזחל םידוהיה ושרוה הזיבה תכאלמ המייתסנש

 י'םיטסיביטקא"'ה .םידודשה םהיתבב תויהל םהל רתונ רפסמ םימי
 םיתב המכבו שרדמה-תיבב םידוהיה תא זכרלו רוזחל וטילחה
 רמש םיאטיל רמשמו םוקמה תא ורדיג םידוהיה .וילא םיכומס
 .וילע

 הדובעל ךרדב .הדובעל םידוהיה לכ תא םיאיצומ ויה םוי לכ

 םתוא םיכמ ,םהב םיללעתמ ויה המצע הדובעה ןמזב ןכו הנממו
 .ש לא םיערופה ולפטנ דחוימב .םישנלו םינקזל םילפטנו

 טסינומוקה וגב תא םהידיל ריגסהל ונממ ושרד םה .ןיבורוב

 ילוי ףוסב .שטובוס ידוהי לכ וחצרנ תויצקא יתשב .רתתסהש

 םתוא וצליא .יאינו'צליא רעי לא הנושארה הצובקה הלבוה
 הצובקה תאו םתוא ורבקו וחצר םהב רשא ,תורוב רופחל
 .םהירחא תועובש המכ האבש ,הינשה

 אטיל תודהי

 .שטובוס תליהק לכ ,שפנ 80-כ ורבקנ םיחאה-תורבקב

 י'יאטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה- תורבק תמישרב
 :ןלהלדכ שטובוסב םיחאה-רבק םושר ,'ב קלח

 -- ןמזה ; הרייעהמ תיברעמ מ"ק 3 ,יאינו'צליא רעי -- םוקמה
 .80-כ -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 ילוי

 האצמ ,13 תב ,רינשוק לחר .תויצקאהמ וחרב םישנא הרשעכ
 .רמוכ לצא אובחמ

 תורוקמ

 ."םשו די" ,ןייטשלימ (שריה) יבצ תודע

 קושינייבוס
 (501א15815)

 םע לובגה לע ,קושיקר זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 50-כ הב ויח האושה תנשב .היבטל

 תרסומ ,348 'מע ,'ג קלח "הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה"

 ידיב קושינייבוס יבשות בור וחצרנ ינמרגה שוביכה תעבש
 םש ,קושיקרל אבוה קלחו םוקמב חצרנ קלח .םהירזועו םיצאנה

 .הביבסהו קושיקר ידוהי םע דחי ופסינ
 (קושיקר : האר)

 גואדוס
(500349645) 

 האושה תנשב .יקאש זוחמב ,אטיל לש הברעמב הנטק הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 20"כ הב ויח

 הארנ ינמרגה אבצהו הינמרג םע לובגל בורק האצמנ הרייעה
 ,1941 ינויב 22-ב ,המחלמל ןושארה םויב רבכ הב

 תודוקפ ולח הילעש מ"קה 25 תעוצרב התיה הרייעה
 םינושארה םימיב רבכ .םידוהיה לכ תא דימשהל רקָאלאטש
 םתויהבש ,חינהל שי .תידוהיה היסולכואב לפטל םינמרגה ולחה
 ןכמ-רחאלו םירבגה תא םדק ולסיחו ורצע םתטישל םינמאנ
 -ריע העבקנ הדמשהל זוכירה םוקמכ .םידליהו םישנה תא
 .יקאש -- זוחמה

 ודמשוה םידליהו םישנהו 1941 ילוי תליחתב וחצרנ םירבגה
 .(א"שת זומתב א"י) 1941 ילויב 6-ב יקאשב

 .יקאש ריעב םיחאה-תורבקב םירובק םה
 (יקאש : חאר)

 \שודאיווס
 (5כ 45 1)

 םלועה-תמחלמ ינפל .ןאיטוא זוחמב ,אטיל חרזמ-ןופצב הרייע

 .ךרעל תוחפשמ 65 םוקמב תידוהיה היסולכואה התנמ הינשה

 תרחמלו הרייעה ירוחאמ םיינמרג םילייח ועיפוה ינויב 25דב
 ןיב תויושגנתה ועריא םינמרגה תסינכל דע .הילע וטלתשה



 הדשה ירע

 ןיבל ,םידוהי םירוחב םג וכייתשה הילאש ,תיטייבוסה היצילימה

 וננוכתהו הביבסב ללותשהל וליחתהש ,םיאטילה םינמואלה

 תויושגנתהב רתויב םיליעפה דחא .הרייעב ןוטלשה תא סופתל

 וספת םינמרגהש ירחא .סארַא קחצי ידוהיה רוחבה היה הלא

 ימוקמה ןוטלשה יכ ,ועידוהו ותנומת ומסריפ םה הרייעה תא

 קחצי .קראמ םיפלא תרשע -- ושאר לע הובג סרפ חיטבמ

 םינמרגה דגנ םחלנ םש ,תוצעומה-תירבל חורבל חילצה סארא
 םיאטילה םיערופה ולת ,ימוקמה חפנה ,ויבא תא .השק עצפנו

 .ולש היחפנב

 סאנוי םיחאה לש םתושארב ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה

 וילואש") "םיעלקה תדוגא" ירבח רבעשל ,סוקמיר סאזויו

 וזכיר םה .תוירזכאב םידוהיה תא תונעל וליחתה ,("הגנויאס

 ,ותשאו בולוטס בקעי חקורה םללכבו ,םידימאה םידוהיה לכ תא

 לזרבה יצחלמב םהידי תועבצא תא ומש ,היחפנל םתוא וסינכה

 -ירבדו םהיטישכת ,םפסכ תא רוסמל םתוא וצליאו ,הדלפהו

 .שוכרה רתסומ ןכיה עידוהל וא ,םהידיבש ךרעה

 בר םללכבו ,םירחא ;הרייעה ךותב וחצרנ םיבר םידוהי

 םשו ,הדובעל וליאכ ,קושיקארל ושרוג ,ץיבונכש ףסוי 'ר ריעה

 20-בו 10-ב הרק הז .הביבסה ידוהי ראש םע דחי וחצרנ

 ירהל ךומס ,ךרדב .(א"שת באב ז"כו ז"י) 1941 טסוגואב

 תורענה לבא .תוידוהי תורענ המכ סונאל םיחצורה וסינ ,ינלאקפ

 ,תועוצפ ויהש הלא .םוקמב וב תוומל ורונ ןהו תודגנתה וליג
 .םיתמה לע רובל וכלשוה

 וקסעש הלא לש םרבח היהו תיאטיל עדי ,לטפש ,דחא רוחב

 ןורחא והוריאשה םה "תודידי-תווחמ"כ .םידוהיה חצרב התע

 םתא המל" :םיחצורה ינזואב ארק ותומ ינפל .םירונה ןיב

 השעת המ" :התיה הבושתה .'! םייחב יתוא וריאשה 1 יב םירוי

 .ובגב ורי םיאטילה לבא ,חורבל הסינ אוה ."? הרייעב ידיחי

 רובעכ ךא ,אבחתהל וחילצה ,ץיבוקפ ביילו דיוד ,םירוחב ינש
 .ורונו וספתנ ןמז

 םוקמב אוה דחא .םיחא-תורבק המכ םיאצמנ 'ץשודאיווס דיל

 ןיבמ םישנו םירבג 18 ורבקנ ןאכ ."רמוכה תשרוח" ארקנש

 דחי ורבקנ ידוהיה תורבקה-תיבב .הרייעב םידימאה םידוהיה
 ךרדב ,הרייעה ירוחאמ .םהידלי תעבראו ותשא ,אריפש והיעשי
 .םיחא-רבק דוע שי ,לופשואל

 תורוקמ

 .אבסדרפכ ,סארַא קחצי לש ותודע

 קושילקוטס
 ( 5141 15א135)

 תורייעה ןיב ,הנבוקמ תיחרזמ-תימורד תאצמנ קושילקוטס

 תנשל דע .הטילא זוחמה-ריעמ מ"ק 28 קחרמב ,רובדיקוסיוּ הנזי

 .תוידוהי תוחפשמ 70-כ קושילקוטסב ויח האושה

 םוקמב ונגראתה ,םינמרגה ידי-לע הרייעה שוביכ םע דימ

 -יחבל םיליעפה תמישר םהידיל הלפנ .םיאטיל "םיטסיביטקא"

 -ילהו םידוהיה ןיב םירצעמ דימ וכרענ .יאטילה טייבוסל תור

 5-המ תימוקמה הרטשמה לש ח"וד יפל .המישרב ויהש םיאט

 (הייפ) היחו רלה הדלוג ,ןמפיוק ךורב םירוצעה ןיב ויה ילויב

 םירצעמ םייופצש ,רמאנ םוי ותואמ ףסונ ח"ודב .ןוזרסיא
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 ץיבוגוד בייל אפורה םירכזומ רסאיהל םידמועה ןיבו םיפסונ

 .רפלג הדוהיו

 םירוצעה וחלשנ םימי עובש קושילקוטסב וקזחוהש רחאל
 ןזחה דמע רצעמה-תיבמ םירוצעה תא ואיצוה רשאכ .הטילאל

 ,רלה הדלוג ותב תא םיאיצומש ותוארב ,יכבב ררימו שישקה

 .םידלי ינשל םא
 ןוליל רעיל וליבוה םירוצעה תאש ,ררבתה רחואמ רתוי

 וחצרנ םש ,(רובדיקוסיוול ןוויכב הרייעל ץוחמ מ"ק 4) בורקה
 ואבוהש םידוהי ידיזלע ורפחנ ךכל םדוקש ,תורובב ורבקנו

 חצר-ימויאב רסאנ הלא םידוהי לע .קושילקוטסמ וז הרטמל

 קיזייא הליג םימויאה תורמל ,רעיב םהישעמ ויה המ תולגל

 םע ומילשה אל םידוהיה .תורובה תריפח רבד תא יקסרבוק

 -תווקתב וזחאנ םשואייב .םליבשב םג ודעונ תורובהש ,ןויערה

 ...םיטסינומוקה יליעפל קר איה הנווכה ילואש ,אוש

 לש תומישר וכרענ ,הרייעה תא בוזעל םידוהיהמ עונמל ידכ

 הרטשמל םוי לכ אובל םהילע לטוהו םידוהיה םיבשותה לכ

 .תוחכונ לע םותחלו

 רשקמה היה אוה .("הטסאטלא-ןדוי") "םידוהי ןקז" םג הנּומ

 תודוקפה תורסמנ ויה וכרד .הרייעה ידוהיל תונוטלשה ןיב

 ןקז"כ .םעוציבל יארחא היה אוהו תונוטלשה לש םיווצהו

 תושרל םוי לכ דימעהל וילע היה .ץיברק סחנפ הנּומ "םידוהיה

 םהילע היה .הרייעב תונושה תודובעל םידוהי תוצובק תונוטלשה

 ינבמ תא תוקנל ,םישיבכה תא ןקתל ,תובוחרה תא דבכל

 יריעצ ,רוביצ-תודסומ ונכש םהבש םינבמה ראשו הרטשמה
 לש ודוקיפ תחת '"'רדסמ"ל םילבומ ויה ,תונבו םיגב ,םידוהיה
 עבת אלא ,םתלבוהב קפתסה אל אוה .הקיירנ סאזוי טנדוטסה

 .חצר תוכמל הכוז היה ידמל םר עמשנ אל ולוקש ימו ,ורישיש

 תועיבתה ןכש ,דואמ השק התיה "םידוהיה ןקז" לש ותכאלמ

 היה אוה .ןהב דומעל ולכי אלו ולעו וכלה םידוהי םידבועל

 .הדובעל ואוביו הדוקפל ותייציש ןנחתמו תיבל תיבמ ךלוה

 לוכה השוע יתייה ,םיידי האמ יל ויה ּול" :רמוא היה אוה

 ,הלפשהבו םייוניעב ,ץחלב דומעל לוכי אלש רחאל ."ימצעב

 .דוע והואר אלו הרייעהמ דחא םוי םלענ

 ,חלשיהל ולחה םידוהי לש תונטק תוצובקו בר ןמז רבע אל

 .רזח אל םהמ שיא .קושילקוטסל ץוחמ םג הדובעל ,לוכיבכ

 ידוהי םע דחי החצרנ איהו ןרפל החלשנ הלודג רתוי הצובק

 -קוטס ידוהי לכ .(א"שת לולאב 'ד) 1941 טסוגואב 27-ב ןרפ

 הינופ ידוהי םע דחי ,וחצרנ םש ,ץנמירטובל ואבוה קושיל
 .(א"שת לולאב א"י) 3.9.41-ב ,הביבסהו

 ,םירכיאה לצא טלקמ אוצמל וסינ קושילקוטס ידוהימ המכ

 -ילי'צק םשארבו ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה .הביבסב םהירכמ

 הרש הריעצה .וספתנ םלוכ טעמכו דוצמ םהירחא וכרע ,סאקסוא

 ,יקסנו'צי ינלופ אצוממ םירכיאה לצא טלקמ האצמ ןייטשפא

 האצמ זאו 1943 תנשל דע הרתתסה איה .יקסבובי'זגו יקסבוקוב

 םהילא הרבחתה ,יקצינדורו יקורט תורעיב םינאזיטרפה םע רשק
 | .ררחתשהל התכזו

 סאנויליב סאזוי ,הקיירנ סאנרפ :ויה םידוהיב םיערופה ישאר

 םג ,רחואמ רתוי ,הלגתנ ןורחאה הז .סאקסואילי'צק סאזויו
 .ןילבולב ןיילתכ

 תורוקמ

 קלח "אטילב ינומה חבט" .ןולוח ,רניורב-ןייטשפא הרש לש התודע

 .100--112 'מע ,'ב
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 דאיס
((5804) 

 מ"ק 25 ,אטיל לש ינופצ-יברעמה הקלחב תאצמנ דאיס

 תוחפשמ 200-כ הב ויח האושה תנשב .קיי'זאמ זוחמה-ריעמ

 .תוידוהי

 ינויב 23-ב ,המחלמל ינשה םויב רבכ הרייעב וארנ םינמרגה

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ונגראתה םתסינכ ינפל דוע .1

 ריעב ללותשהל ולחה דימ .סוקנאטסו סיטיימק לש םתגהנהב

 תורבקה-תיבל םתוא םיאיבמ ,םידוהי םיריעצ םיפטוח ויהו

 ספופ ,ןוק ,רדניב םיחאה וחצרנ ךכ .םתוא םיחצורו ידוהיה

 .םירחאו
 הפצמ המ שיגרהל ולחה םה .דאיס ידוהי לע ולפנ המיאו דחפ

 ותגמלא ,הנקזה תינברה לש התטלחה התיה בלה לא תעגונ .םהל

 םיחצורה ושרד התנבה יפל .ףארג יכדרמ 'ר חונמה ברה לש

 חקורלו טחוש ר"'ד אפורל התנפ איה .הליהקה לע רפכל ןברק

 םיאטילה םע םיבוט םירשק ילעבל ובשחנ םהינש .היסמ הנוי

 ונמזב היה היסמו תיאטיל השא התיה טחוש ר"דל .םוקמב

 -יטקא"ל עידוהל םהמ השקיב איה ."םיטסילואש''ה יגיהנממ דחא

 חוצרלו סופתל וקיספישו ןברקה תויהל הנכומ איהש ,"םיטסיב

 ...םיריעצ
 וספת דחא םוי .הלעו ךלה תונברקה רפסמו ךשמנ חצרה

 -תיבל ונברק תא איבה חצורה .ץיבוניבר יכדרמ 'ר ברה תא

 ברה תא ריאשה חצורה .ותימה אלו וב הרי ,ידוהיה תורבקה

 וב הריו אב רקובב תרחמל קרו וירוסיב הלילה לכ לתפתהל

 .תוומל
 ,םיכורא המוח-יניינב ינש ודמע ,ריעה זכרמב ,קושה רכיכב

 םינבמה ינשב .םהיניב דירפמ ךרעל םירטמ ינש לש חוור רשאכ

 ןבלמ ךותל .םידוהיה לש םהיתויונח ,םידדצה ינשמ ,ואצמנ

 ילוי תליחת וא ינוי ףוסב "םיטסיביטקא'ה וזכיר הז רצו ךורא

 ,הייתשו לכוא אלל םש םוקיזחה םימלש םימי .דאיס ידוהי לכ תא

 ורבעוהו םלוכ ואצוה םימי המכ רובעכ .יחסו הנחצ ,קחוד יאנתב

 -- לודג יאלקח חטש הז היה ."ידוהיה רפכה" -- סיראוודי'זל

 ,םידוהי םיאלקח לש תוחפשמ המכ ןיב קלוחמ -- םנוד ףלאכ

 ,םיפירצ ויה םוקמב .ןהילע וסנרפתהו םהיתומדא תא ודביעש

 ודרפוה םיריעצה םירבגה .האובת-ימסאו תוורוא ,תותפר

 ילויב 3-ב םוקמ תבריקב וחצרנו ,םינקזהו םידליה ,םישנהמ

 .(א"שת זומתב יח)

 ימ לכו םינקזה ,םידליה ,םישנה תא ואיצוה טסוגוא תליחתב

 תולגע לע ולעוה םילוחהו םינקזה .קיי'זאמל םוריבעהו ,ראשנש

 .לגרב וכלה ראשה לכו ,וז הרטמל דחוימב ואבוהש ,םירכיא

 תורוב ויה םוקמב .ןשיה תורבקה-תיב דיל ורצע קיי'זאמב

 םע דחי וחצרנ םלוכ .םינייוזמ םיאטיל םהל וכיח םש .םינכומ
 .(א"שת באב ז"ט) 1941 טסוגואב 9-ב הביבסהו קיי'זאמ ידוהי

 דחא דיעה דאיס תליהק ידירש לש הנורחאה םכרד לע

 ,חצרב ףתתשה םגו םידוהיה תא ךילוהש ,"םיטסיביטקא"ה

 חצרב וקלחו "וישעמ" לע דיעה 2.10.1958-ב .השמיר סאסנופלא

 :וירבדמ קלח ןלהל ,דאיס ידוהי

 םיחרזאה לכ ורצענ טסוגואו ילוי םישדוחב 1941 תגשב"

 ויה ןכל םדוק רשא ,םינבמב וקזחוה הליחתב .דאיסב םידוהיה
 רשא ,''סיראוודי'ז" תותפרבו תונרגב ךכ-רחאו ,תויונחה םהב

 .םידחא םימי םהילע יתרמש םתחירב עונמל ידכ .ריעה ירוחאמ

 אטיל תודהי

 קיי'זאמל ,םינקזו םידלי ,םישנ 200-כ ולבוה טסוגוא שדוחב
 םיגהונל יוטיב) גוהנל יקלחב הלע .הטנַאווה רהנ יפוחב ורונו

 ףוחב .םהב תוריל ןכו יריה-םוקמל הלא םידוהיב (תומהב רדעב

 תורייעמ אלא ,דאיסמ קר אל ,םידוהי ואיבהו וקיעזה הטנָאווה

 דקפ יריה לע .ךרעב םידחא םיפלא דחיב ,הביבסב תופסונ

 ,םידוהיה תא וצביק רשאכ .יל עודי יתלב ,קיי'זאממ דקפמ

 תוארוהב ,םידוהיל ונרבסה .תורוב רופחל םהיניב םיקזחה לע וויצ

 ונל היהחש תורמל ,דיס יוביכל ושמשי תורובהש ,םידקפמה

 יתש םידוהיה ורפח יל רוכזש לככ .םהירבק ויהי הלא יכ רורב

 ויהו םימוריע וטשפוהש ויה םידוהיה ןיב .תוכורא תולעת

 .ויהש יפכ ורונ םיטושפ םידגב ילעב .םהינותחתב וראשוהש

 תחאו ,תוצובקב דחי ורדוס תורייעהמ ואבש "םיטסיביטקא"ה

 ,דחא דקפמ ונל ריבסה יריה ינפל .יריה תא ועציב הינשה ירחא

 אוה .ונינפב ודמעי רשא םידוהיב הרינ ונחנאש ,יתרכה אלש

 שארב דחאה : "םיטסיביטקא" ינש וריי ןברק לכבש רמאו ףיסוה
 םירודכ האלמ הבית התיה םוקמב .םירודכ יתלביק .הזחב ינשהו
 ורי ,הצובקה התואב ,יתא דחי .וצרש המכ תחקל היה רשפאו
 -- שיא 20 יתגרהש רחאל .המיי'ז סיסאטסו סוינליו סאזוי םג
 דומעל יתלוכי אל יכ ,הצובקה תא יתבזע -- םישנו םירבג
 .םידלי םש ויה אל יל רוכזש המכ דע .תוומל םינודנה תוקעצב
 ינניא .םירחא "םיטסיביטקא" ידידלעו רחא םוקמב ורונ םה
 איבהל ןרוגל םעפה דוע יתרזח םא ,הז ירחא היה המ רכוז
 םתוא יתרדיסו תולעתה די-לע יתייה .הייריל תפסונ הצובק
 םידחא .ורי אל םמצעב םה .םינמרג םג וחכונ יריה תעב .רותב
 תוצעו תוארוה ונלש םידקפמל ונתנ ,םידקפמ הארנכ ,םהמ
 יתלוכיו ,לבור 300 -- רכש יתלביק יריב יקלח רובע .תונוש
 .ייריה םוקמב קיפסמ ויה רשא ,םיפירח תואקשמ תותשל

 "אטילב ינומה חבט' רפסב העיפוהש ,םיתאה-תורבק תמישרב
 : תואבה םילמב דאיסב םיחאה-רבק ןמוסמ ,'ב קלח

 התיצחמ -- ןמזה ; סיראוודי'ז רפכהמ 'מ 500 ,דאיס -- םוקמה
 ,550-כ -- םיחצרגה רפסמ ;1941 תנש לש הינשה

 תורוקמ

 .(םי-תב) ףסוי תמר ,רגיט יבצ ;קמעה לדגמ ,ךולב ןמלז לש םתודע
 -ופו תיעדמ תורפסל תיתלשממ האצוה ,סאציו .י ",ס.סה תורשב"
 ,49--48 'מע ,1961 הנליו ,תיטיל

 הנמיט
 (5א1א45)

 ויח האושה תנשב .אטיל לש המורדב ,הטילא זוחמב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 200-כ הב

 הכותל סנכנ םוי ותואבו 1941 ינויב 23-ב הצצפוה הנמיס
 םוקמה יבשותמ םיבר ידיזלע לבקתנ רשא ,ינמרגה אבצה
 הידוהי הריעצ הגרהנ הצצפהב .םיחרפבו הבר החמשב םיאטילה
 ןושארה םויב דוע וחרבש םיבר ויה םידוהיה ןיבמ .תחא
 .םירפכב ורזפתהו המחלמל

 יחרזא לשממ ןגראתה ,24.6.41-ב ,םינמרגה תסינכ תרחמל
 האצוה םויב וב .סוירודנב יאטילה הרומה לש ותושארב ,יאטיל
 אלש ימ לכו הרייעב םהיתבל רוזחל םידוהיה לכ לעש ,הדוקפ
 .ורזחו הדוקפל ועמשנ םידוהיה .תוומל הריי תייצי



 הדשה ירע

 לע יסחי טקעב רבע יצאנה ןוטלשל ןושארה ןמזה-קרפ

 ידמ םילבומ ויה םירבגהו ,םהיתבב רוגל וכישמה םה .םידוהיה

 -רפמ אל תודובע הלא ויה .םינמרגה רובע היפכ-תודובעל םוי

 םירקמ ויה .רתויב ליפשמ היה אל סחיה םג .דחוימב תוכ

 קומינב ,התיבה רוזחל הנבוקב ויהש םהינבל ובתכ םירוהש

 .הנבוקב רשאמ הברהב בוט בצמה הנמיסבש

 ,הארנכ ,היה רבדה .הרעסה ינפלש טקש היה הנמיסב טקשה

 ברקב ררועתת אלש ידכ השענ לכה .שארמ ןנכותמו בשוחמ

 תוערפה לכ הנייהת אלש ידכו החירבל הבשחמ לכ םידוהיה

 .ינומהה חצרה עוציבב

 האצוה הז םויב .טסוגואב 22ה דע ךשמנ הז יסחי טקש

 םירבגה לכ תא הבייחש ,םיינמרגה תונוטלשה םעטמ הדוקפ

 ורזובג םכותמ .ואבו וצבקתה םלוכ .היריעה-תיב דיל זכרתהל

 ןוויכב ואציש ,אשמ-תוינוכמ שולש לע ולעוה רשא ,שיא האמ

 טתקחרהו ,םיאירבו םיריעצ ויה םיאצויה לכ .הטילא ריעה

 ,רמאנ .םידוהיה דצמ תירשפא תודגנתה לכ השילחה הרייעהמ

 .םישיבכ-תלילס תדובעל הנמיסל ץוחמ תאצוי הצובקה יכ

 .האמה לרוג לע הרייעב וטשפ תונוש תועומשמ תועומש

 רבכ םיגורה האמה" :םידוהיה ינזוא תא וליגש םיאטיל ויה

 "ומש וציפהש םיאטיל ואצמנ ."םיפסונ םידוהי וגרהיי בורקבו

 ושגפ תינומלא ריע ןיבל תינולפ ריע ןיב םכרדב יכ ,תוע

 .םישיבכ-תלילסב םידבועה הגמיסמ םידוהי רחא וא הז שיבכב

 עונמלו םידוהיה תא תועטהל ידכ הנווכב וחרפוה הלא םירופיס

 ישנאש עודי םויה .הלצה-יכרד שופיחו החירב לע הבשחמ

 .טסוגואב 29-ל 28-ה ןיבש הלילב הטילאב וחצרנ הצובקה

 -תיב דיל ץבקתהל םידוהיה ווטצנ בוש רבמטפסב 1"ב

 םהיניבו ,רפסמב םישש ,םישנא תצובקב ורחב בוש .היריעה

 .הטילאל םוליבוהו ,תואירבו תוריעצ םישנ םג םעפה ויה

 רמע השארבש ,תידוהיה תוגיצנה הנמזוה רבמטפסב 10-ב

 לא ,רצינש רב-בד ברה םג הב ףתתשהו יקסנ'צרפ לבייפ

 רובעל םידוהיה לכ לעש ,םהל רמאנ .הרייעב תיאטילה הלהנהה

 -תיב דיל םיטייבוסה ומיקהש םיפירצ לא ,3 העשל דע וטיגל

 ,םידגבו םיצפח הברה םתא תחקל םהל וצעי .ירצונה תורבקה

 .רהמ הכ םייתסת אל המחלמהש רחאמ

 החפשמ לכ? תישיא רסמו תיבל תיבמ רבע יקסנ'צרפ לבייפ

 תועידי ןה ולא יכ ףיסוה תונמדזה התואבו ,הדוקפה רבד תא

 תונמדזה ול היהת אלש ןכתי יכ ,שיגדה אוה .דואמ תוער

 רחא לכמ שקבל ידכ וז הרמ העשב ומצעב אב ןכלו ,תרחא

 .וקזושימל םורגל היה לולע אוהש ,לווע לכ לע הליחמו החילס

 .םיחוכיו וחתפתה הרייעב ורתונש םיטעמה םיריעצה ןיב

 השדחה הדוקפה תרטמ יכ ,ורבסש ויה :תוקולח ויה תועדה

 םהילע חקפל ולכוי תונוטלשהש ידכ ,וטיגל םסינכהל איה

 וא הטילאב תונוש תודובעל םוליבוי וטיגהמו ,אלמ חוקיפ

 ורבס םירחא .םירחא םידוהי םע דחי םתוא וקיזחיו רחא םוקמב

 היפכ-תודובעל םתוא וליבוי ךא ,הטילאב םקיזחהל וכישמיש

 .םחצרלו דחא םוקמב םזכרל איה הרטמה יכ ורבסש ויהו ,תונוש

 םיריעצה ןיב היהש ,(ןייטשנייו אבא זא) ןפג אבא רייד

 האר אוה .דיסח הרופצ ותרומ םע ותשיגפ לע רפסמ ,ודרשש

 תעסונ איהשכ םיפירצב תוסנכתהה דעומ ינפל תחא העש התוא

 : התיה התבושתו המולשל הלאש איה .ןילטלטמ הסומע הלגע לע

 בוט הכ שיגראש יתרעיש אל .תנייוצמ יתשגרה ,בוט ימולשיי

 לש ותמהדתל ."גרוהל יתאצוה ינפל דבלב םירופס םיעגר
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 בורקב םידמוע .תעגושמל ינבשחת לא ,אבא" : הפיסוה לאושה

 אוה .ץיבורדנסכלא רמוכה יל רמא תאז ,ונלוכ תא ,ונגרהל

 ןומא תנתונ ינאו וגרה רבכ לופמאיראמ ידוהי תאש יל רפיס

 תועשה תא ולצינ םידחא .הומכ ובשח םלוכ אל ."וירבדב

 .וחרבו תורופסה

 ,ינומהה חצרה עצוב (א"שת לולא 'כ) 1941 רבמטפסב 12"ב
 .ירזכאו עזעזמ היהש

 םהידגב קרשכ ,םיבור-יתקבו םיטושב תוכמ לש לובמ תחת

 ,יאקנינסלק רעיל שפנ 400-מ הלעמל ולבוה ,םפוגל םינותחתה

 םנוצר ,םיכומו םינועמ ויה םה .הרייעהמ מ"ק 3-כ קחרמב

 ךותל םייח וסנכוה םימומהו םיממוד .חבטל ןאצכ ולבוהו ,רבשנ

 םירבגה .םיאטילו םינמרג ידי-לע רק םדב ורונו בחרו ךורא רוב

 ןהידלי וקיזחה יכ ,והתשה םישנהו ,תורובל םינושאר וצפק

 | .םייח ורבקנ םיבר .ןורחא קוביחב ןהידיב

 אוה .יקצינגנא ףסוי-ןמלז ר"ד היה רובל סנכיהל ןושאר

 .יודיו ירבד לש םילמ המכ רמאו ויבא םע קשנתה

 ןפג אבא ר"ד ,יקסמג דוד ויה ולצינו וחרבש הלא ןיב

 תורעיב שומח טטוש ןפג אבא .ףסוי ויחאו (ןייטשנייו)

 אל אוה .ושאר לע סרפ הזירכה תיאטילה הרטשמה .םירפכבו

 .הנבוק וטיגמ וחרבש שיא 14 וילא ופרטצה 1943 תנשב .ספתנ

 התיה הנמיסמ יקסנאיבילז הטיג .לצניהל וחילצה םהמ 3

 -- יקצוטסוליב לרב :וחרבש םירחא .החצרגו השפתנש הדיחיה

 -- רלדגס דוד ;הרונו שפתנ -- ןהכ ןועמש ;ואובחמב תמ

 .רתתסה ולצאש ,רכיא ידי-לע חצרנ

 -רילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 מ"ק 3 ,יאקנינסלק תשרותב אצמנ םיחאה-רבקש ןייוצ "אט

 414 -- םיחצרנה רפסמ ; 12.9.1941 -- חצרה ךיראת .הנמיסמ

 .םידליו םישנ ,םירבג

 תורוקמ
 ; 1966 ,א"ת ,"דוסי" תאצוה ,"םימוסחמה יצרופ" (1 :ןפג אבא
 (3 ; 1973 ,םילשורי ,לט לבוי תאצוה ,"השודק יתלב תירב" (2

 -ורי ,ימלשוריה האצוהה-תיבו "רתכ" תאצוה ,"רותסמב םירוענ"

 | .1977 ,םילש

 .'א קלח ,"עטיל" ץבוקב "םוקמוא ריא ןוא ענמיס" : טיול יבצ

 קולט
(541.4%45) 

 .(יאסאראז) ינרָא'זַא זוחמב ,אטיל לש הברעמב הרייע

 םהילע ,םיימוקמ םידוהי תוחפשמ 300-כ הב ויח האושה תנשב

 הנליו חופיס ירחא הרייעל ואבש ,ןילופמ םיטילפ רפסמ ופסונ

 .הבוניב םדוק התיהש ,קצלק תבישי םג הרבע םוקמל .אטילל

 האנשה תעפעפמ הלחה הרייעל םינמרגה תסינכ ינפל דוע

 יאטיל רחוס ,סינובואב וקנַאו ולהינ היולג התסה .םידוהיל

 הטנאוו'זוא רפכה ןמ סאנוילי'זו ,הרייעה ייחב הרועמו רישע

 םידוהיה דגג תוריזגה ולביק םינמרגה תסינכ םע .בורקה

 ,"םיטסיביטקא" ונגראתה םיאטילה ןיב .עוציב לש תרגסמ

 -תהבו תובדנתהב םינמרגה ןוצר יעצבמו רזע-ירטוש ושמישש

 .םיגמרג הרייעב ויה אל רשאכ םג ,תובהל

 ץורפ ירחא עובש ,1941 ינויב 29-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 .הינמרג--מ"הירב תמחלמ
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 םהילע ,הרייעה תא תאצל םידוהיל רוסאש הדוקפ האצוה
 שי םידוהיה יתב לע .''דוד ןגמ" וא "2" ןמיסה תא תאשל
 קושב רקבל םידוהיל רוסא ."1066" :תבותכה תא םושרל
 תא ואיצוה םיאטילה .םינמרגה םילייחה תא ךרבל םהל רוסאו

 .םיפסכ םהמ וטחס ומויב םוי ידמ .הייפכ-תודובעל םידוהיה
 .םינמרג ויה אל הרייעב

 ןושארה .םידוהיה ברקמ םינושארה תונברקה םילפונ ולחה
 -קמב רלדנס ,םידליב לפוטמ ,שולח ידוהי ,קינפורק לרב היה

 ןוטלשה ימיב היגכרצה ר"וי שמיש אוה -- היה ועשפ ,ועוצ
 עצמאב חצרנ אוה -- רבליז בייל היה וירחא ינשה .יטייבוסה

 םג  וחצרנ ."לומוסמוק"ב םימושר ויה וידליש לע בוחרה
 -למה ירחא קר) קאשולג האל-הרשו יקסניגר'צק הקבר"הינה

 -תיבב לארשי רבקל ןהיתומצע תא ןהיבורק וריבעה המח
 .(הרייעב ידוהיה תורבקה

 ואצוה (א''שת באב ג"י) "ומחני תבש לש עובשב 'ד םויב
 .ןיגאראטל קולאס ןיב ךרדה לע ,דראגנוס רפכל םידוהיה לכ

 תחקל ושרוה אל םה .הר'זַאַאפ רפכה לא ורבעוה םהמ 0

 תבשב םש ורונ םינורחאה .הנטק ןוזמ-תליבחל ץוחמ רבד םתא
 -סעו הרייעה יליכשמ ויה וז "היצקא"ב םיתצרגה ןיב ."ומחנ"
 ,יממעה קנבה לש ודסיימ היהש אדיורב והילא :םהבו ,הינק

 .הקייפאל תספ ןקסעה ,סילוגרמ ביל ליכשמהו ןדמלה
 סנכיהל ושרוה אל םה .קולאסל ורזחוה וראשנש םידוהיה

 בשומ םוקמ ,הבונאלפ בוחרב וטיג םרובע עבקנ .םהיתבל

 -ולחה ואצוה םיאטילה ידי-לע וראשוהש םיתבהמ .םעה תלד
 ושרוהש ינפל .ישומישו ךרע-לעב רבד לכ ןכו תותלדהו תונ

 -ילה םהיוולמ ידי-לע םידוהיה וקדבנ וטיגב םיתבל סנכיהל

 .םירקי םיצפחו ךרע-ירבד ,ףסכ ומירחהש ,םינייוזמה םיאט

 ,הבלר בקעי ברה ויה וירבחו ("טארנדוי") דעו םקוה םוקמב
 .ךאב םהרבאו יקסניליג שובייפ

 םהיסוס םע םיבר םיירפכ תונוטלשה וסייג טסוגואב 25דב
 .קולאסל אובל םהילע וויצו םהיתולגעו

 םידוהיה לכ וזכור (א"שת לולאב 'ג) 1941 טסוגואב 26-ב

 "עמ :םינוש הדובע-ילכ םתא תחקל ווטצנ םה .קושה רכיכב
 דובעל םיאצוי םהש םהל רמאג .המודכו םיתא ,תופרגמ ,םירד
 הרטשמה דקֶפמ .קושיקאר ריעב יתכלממ קשמב תואלקחב

 הדיצו הדובעה-ילכ דבלמ .ער לכ םהל הנואי אלש חיטבה

 .םהל ןתני םרוסחמ לכ יכ ,רבד תחקל םיכירצ םניא ךרדל

 בותכ היה הב ,הדועת "דעו"ה ירבח תשולשל ןתנ םג אוה

 ...םינוגה םישנא םה קולאסמ םידוהיהש

 הלאכ םג ויה .הדובעל םה םיחקלנ ןכאש ,ונימאה םידוהיה
 .םיימוקמה םיחצורהמ רטפיהל םה םידמוע ןכש ,םיצורמ ויהש
 לכו תולגעב ובישוה ,םילוחהו םידליה ,םינקזה ,םישנה תא

 דבכ רמשמב הוּולמ הגחמה לכשכ ,לגרב םהירחא וכלה ראשה

 .םיאטיל "םיטסיביטקא'" לש
 הריישה התטס ךרדב .טפָאילאטנאו טאיסוד ןוויכב ולבוה םה

 היה לייתה-רדג לע .לייתב רדוגמ חטשל העיגהו שיבכהמ

 סנכנה לכ) תוומדחטש אוה םוקמה יכ ,ריהזה רשא טלש

 ןוויכב רוזחל ושרוה אלו םיאבה תא ודירוה תולגעה ,(הריי
 אציו םישדחה םיאבב ושגפי ןפ וששח םינגראמה .קולאסל
 ידוהיל ףסונ ,וזכור םוקמב .קושיקארל הלבוהה לש רקשה
 טשקוד ,טפַאילאטנא ,טאיסוד ,ינרַא'זאמ םידוהי םג ,קולאס
 -ותה לכ .םידוהי ויה םהב ,הביבסבש םירחא בושי-תומוקמו

 אט*יל תודה'י

 בוזעל ווטצנ ביבסמ מ"ק 3=5 לש סוידרב םיימוקמה םיבש
 | .םימי השולשל םוקמה תא

 ,םימשה תפיכ תחת םלש הליל וליב םיללמואהש רחאל
 ויה םש ,ךומסה רעיל תולודג תוצובקב ולבוה םה .חבטה לחה
 םישגה .טשפתהל םהילע וויצ .םיקומעו םיכורא תורוב םינכומ
 .ןהידלי לע ןפוגב תופחמ ןהשכ ,תולליו תוקעצב וחתפו ובריס
 -תותקב תוכמבו ןהילע ורעתסה םיאטילה "םיטסיביטקא'ה
 .תורובה ךותל הצובק לכ ופחד ,םיטושו םילוגרפ ,םיבור
 .םוחצרו הירי-תונוכמבו םיבורב םישנאב ורי םירוי תוגולפ

 -קא"ה תא וכירדהו הבורק העבג לע ודמע .ס.ס ישנא ינש
 ,"תקדוו' םירויל םישיגמ ויה םעפ ידמ .םיבהלושמה "םיטסיביט
 .עפשב םוקמב האצמנ רשא

 -תהו הביבסה לכ תא ודירחה םיעוצפהו םיחצרנה תוללי
 .םיחצורה תוגאשו תויריה דהב ובברע

 ,ואר המ ורפסי לבל ורהזוה םינולגעה .לצינ אל דחא ףא
 .םשפנב ובייחתי תרחא

 םוקמב ורקיבו םתרייעל קולאס ידירש ורזח המחלמה ירחא
 הדעה .םיחנזומו םיללוחמ םיחאה"תורבק תא ואצמ םה .חצרה
 תורוב האצמ םיחאה-רבק לא העיגהבש ,הרפיס הוורב הנח

 ,הרסמ איה .םיגוש תוררופתה יבלשב ,םדא תויווגו םיחותפ
 השאר תורעשב רשאכ ,בוט יד הרמתשנש השא תפוג התארש
 ושפיחו םירבקב ורבנש םירבק ידדוש הלא ויה .קרסמ עוקת
 -ושמ םיצמאמב .תונברקה לש םהיתויפב בהז-ינישו ךרע יצפח
 םע הבצמ המקוהו םירבדה ורדוס הליהקה ידירש לש םיפת
 .תיסורבו שידייב תבותכ

 ינומה חבט" רפסב העיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ קולאס תוביבסב תורבקה םינמוסמ ,'ב קלח "אטילב
 ומזה ; טאיסוד--יאי'צוגד שיבכמ רטמ 500 ,סימא'זפ רעי 1

 םירבג ,םישג 2569 -- םיחצרנה רפסמ ;26.8.1941 --

 .םידליו
 יצח ,הרייעהמ מ"ק 10 ,דראגנוס רעי ,קולאס -- םוקמה 2

 רפסמ ; 1941 רבוטקוא ףוס -- ןמזה ;יאנאקר רפכהמ מ"ק

 .םידליו םישנ ,םירבג 150"כ -- םיחצרנה

 תורוקמ

 .319/210 ,1613/1497 ,1942/453 "םשו די" ,ברוק לאימחרי תודע

 .ןגזתמר ,הוורב הנח תודע

 טלט
(541.06141) 

 ,היבטל םע לובגה לע ,אטיל לש הנופצב 'זריב זוחמב הרייע

 הרייעב ודקפתה 1923 תנשב .לובסופ ריעהמ מ"ק 18 קחרמב

 שפג 100-כ םידוהיה רפסמ היה האושה תנשב .םידוהי 4
 -והיה תא ודקפש תוארומה לכ ורבע טַאלֶאס ידוהי לע .דבלב
 םע דחי וחצרנ םשו לובסופל ורבעוה םבור .'זריב זוחמב םיד
 .טַאלַאסב חצרג םהמ קלח .הביבסהו םוקמה ידוהי

 סילוראק לש ותודע תמייק המצע הרייעב וחצרנש הלא לע

 הדעווה יגפב דיעה 1945 יאמב 257-ב רשא ,סאקסואנרפס
 .'זריב זוחמב םהירזועו םיצאנה יעשפ תא הרקחש ,תיתכלממה
 .םידוהי 13-ו םיאטיל 6 טאלאסב וחצרנ ,וירבד יפל

 תורוקמ

 .118 'מע ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט"
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 םהילע ,הרייעה תא תאצל םידוהיל רוסאש הדוקפ האצוה
 שי םידוהיה יתב לע .''דוד ןגמ" וא "2" ןמיסה תא תאשל
 קושב רקבל םידוהיל רוסא ."1066" :תבותכה תא םושרל
 תא ואיצוה םיאטילה .םינמרגה םילייחה תא ךרבל םהל רוסאו

 .םיפסכ םהמ וטחס ומויב םוי ידמ .הייפכ-תודובעל םידוהיה
 .םינמרג ויה אל הרייעב

 ןושארה .םידוהיה ברקמ םינושארה תונברקה םילפונ ולחה
 -קמב רלדנס ,םידליב לפוטמ ,שולח ידוהי ,קינפורק לרב היה

 ןוטלשה ימיב היגכרצה ר"וי שמיש אוה -- היה ועשפ ,ועוצ
 עצמאב חצרנ אוה -- רבליז בייל היה וירחא ינשה .יטייבוסה

 םג  וחצרנ ."לומוסמוק"ב םימושר ויה וידליש לע בוחרה
 -למה ירחא קר) קאשולג האל-הרשו יקסניגר'צק הקבר"הינה

 -תיבב לארשי רבקל ןהיתומצע תא ןהיבורק וריבעה המח
 .(הרייעב ידוהיה תורבקה

 ואצוה (א''שת באב ג"י) "ומחני תבש לש עובשב 'ד םויב
 .ןיגאראטל קולאס ןיב ךרדה לע ,דראגנוס רפכל םידוהיה לכ

 תחקל ושרוה אל םה .הר'זַאַאפ רפכה לא ורבעוה םהמ 0

 תבשב םש ורונ םינורחאה .הנטק ןוזמ-תליבחל ץוחמ רבד םתא
 -סעו הרייעה יליכשמ ויה וז "היצקא"ב םיתצרגה ןיב ."ומחנ"
 ,יממעה קנבה לש ודסיימ היהש אדיורב והילא :םהבו ,הינק

 .הקייפאל תספ ןקסעה ,סילוגרמ ביל ליכשמהו ןדמלה
 סנכיהל ושרוה אל םה .קולאסל ורזחוה וראשנש םידוהיה

 בשומ םוקמ ,הבונאלפ בוחרב וטיג םרובע עבקנ .םהיתבל

 -ולחה ואצוה םיאטילה ידי-לע וראשוהש םיתבהמ .םעה תלד
 ושרוהש ינפל .ישומישו ךרע-לעב רבד לכ ןכו תותלדהו תונ

 -ילה םהיוולמ ידי-לע םידוהיה וקדבנ וטיגב םיתבל סנכיהל

 .םירקי םיצפחו ךרע-ירבד ,ףסכ ומירחהש ,םינייוזמה םיאט

 ,הבלר בקעי ברה ויה וירבחו ("טארנדוי") דעו םקוה םוקמב
 .ךאב םהרבאו יקסניליג שובייפ

 םהיסוס םע םיבר םיירפכ תונוטלשה וסייג טסוגואב 25דב
 .קולאסל אובל םהילע וויצו םהיתולגעו

 םידוהיה לכ וזכור (א"שת לולאב 'ג) 1941 טסוגואב 26-ב

 "עמ :םינוש הדובע-ילכ םתא תחקל ווטצנ םה .קושה רכיכב
 דובעל םיאצוי םהש םהל רמאג .המודכו םיתא ,תופרגמ ,םירד
 הרטשמה דקֶפמ .קושיקאר ריעב יתכלממ קשמב תואלקחב

 הדיצו הדובעה-ילכ דבלמ .ער לכ םהל הנואי אלש חיטבה

 .םהל ןתני םרוסחמ לכ יכ ,רבד תחקל םיכירצ םניא ךרדל

 בותכ היה הב ,הדועת "דעו"ה ירבח תשולשל ןתנ םג אוה

 ...םינוגה םישנא םה קולאסמ םידוהיהש

 הלאכ םג ויה .הדובעל םה םיחקלנ ןכאש ,ונימאה םידוהיה
 .םיימוקמה םיחצורהמ רטפיהל םה םידמוע ןכש ,םיצורמ ויהש
 לכו תולגעב ובישוה ,םילוחהו םידליה ,םינקזה ,םישנה תא

 דבכ רמשמב הוּולמ הגחמה לכשכ ,לגרב םהירחא וכלה ראשה

 .םיאטיל "םיטסיביטקא'" לש
 הריישה התטס ךרדב .טפָאילאטנאו טאיסוד ןוויכב ולבוה םה

 היה לייתה-רדג לע .לייתב רדוגמ חטשל העיגהו שיבכהמ

 סנכנה לכ) תוומדחטש אוה םוקמה יכ ,ריהזה רשא טלש

 ןוויכב רוזחל ושרוה אלו םיאבה תא ודירוה תולגעה ,(הריי
 אציו םישדחה םיאבב ושגפי ןפ וששח םינגראמה .קולאסל
 ידוהיל ףסונ ,וזכור םוקמב .קושיקארל הלבוהה לש רקשה
 טשקוד ,טפַאילאטנא ,טאיסוד ,ינרַא'זאמ םידוהי םג ,קולאס
 -ותה לכ .םידוהי ויה םהב ,הביבסבש םירחא בושי-תומוקמו

 אט*יל תודה'י

 בוזעל ווטצנ ביבסמ מ"ק 3=5 לש סוידרב םיימוקמה םיבש
 | .םימי השולשל םוקמה תא

 ,םימשה תפיכ תחת םלש הליל וליב םיללמואהש רחאל
 ויה םש ,ךומסה רעיל תולודג תוצובקב ולבוה םה .חבטה לחה
 םישגה .טשפתהל םהילע וויצ .םיקומעו םיכורא תורוב םינכומ
 .ןהידלי לע ןפוגב תופחמ ןהשכ ,תולליו תוקעצב וחתפו ובריס
 -תותקב תוכמבו ןהילע ורעתסה םיאטילה "םיטסיביטקא'ה
 .תורובה ךותל הצובק לכ ופחד ,םיטושו םילוגרפ ,םיבור
 .םוחצרו הירי-תונוכמבו םיבורב םישנאב ורי םירוי תוגולפ

 -קא"ה תא וכירדהו הבורק העבג לע ודמע .ס.ס ישנא ינש
 ,"תקדוו' םירויל םישיגמ ויה םעפ ידמ .םיבהלושמה "םיטסיביט
 .עפשב םוקמב האצמנ רשא

 -תהו הביבסה לכ תא ודירחה םיעוצפהו םיחצרנה תוללי
 .םיחצורה תוגאשו תויריה דהב ובברע

 ,ואר המ ורפסי לבל ורהזוה םינולגעה .לצינ אל דחא ףא
 .םשפנב ובייחתי תרחא

 םוקמב ורקיבו םתרייעל קולאס ידירש ורזח המחלמה ירחא
 הדעה .םיחנזומו םיללוחמ םיחאה"תורבק תא ואצמ םה .חצרה
 תורוב האצמ םיחאה-רבק לא העיגהבש ,הרפיס הוורב הנח

 ,הרסמ איה .םיגוש תוררופתה יבלשב ,םדא תויווגו םיחותפ
 השאר תורעשב רשאכ ,בוט יד הרמתשנש השא תפוג התארש
 ושפיחו םירבקב ורבנש םירבק ידדוש הלא ויה .קרסמ עוקת
 -ושמ םיצמאמב .תונברקה לש םהיתויפב בהז-ינישו ךרע יצפח
 םע הבצמ המקוהו םירבדה ורדוס הליהקה ידירש לש םיפת
 .תיסורבו שידייב תבותכ

 ינומה חבט" רפסב העיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ קולאס תוביבסב תורבקה םינמוסמ ,'ב קלח "אטילב
 ומזה ; טאיסוד--יאי'צוגד שיבכמ רטמ 500 ,סימא'זפ רעי 1

 םירבג ,םישג 2569 -- םיחצרנה רפסמ ;26.8.1941 --

 .םידליו
 יצח ,הרייעהמ מ"ק 10 ,דראגנוס רעי ,קולאס -- םוקמה 2

 רפסמ ; 1941 רבוטקוא ףוס -- ןמזה ;יאנאקר רפכהמ מ"ק

 .םידליו םישנ ,םירבג 150"כ -- םיחצרנה

 תורוקמ

 .319/210 ,1613/1497 ,1942/453 "םשו די" ,ברוק לאימחרי תודע

 .ןגזתמר ,הוורב הנח תודע

 טלט
(541.06141) 

 ,היבטל םע לובגה לע ,אטיל לש הנופצב 'זריב זוחמב הרייע

 הרייעב ודקפתה 1923 תנשב .לובסופ ריעהמ מ"ק 18 קחרמב

 שפג 100-כ םידוהיה רפסמ היה האושה תנשב .םידוהי 4
 -והיה תא ודקפש תוארומה לכ ורבע טַאלֶאס ידוהי לע .דבלב
 םע דחי וחצרנ םשו לובסופל ורבעוה םבור .'זריב זוחמב םיד
 .טַאלַאסב חצרג םהמ קלח .הביבסהו םוקמה ידוהי

 סילוראק לש ותודע תמייק המצע הרייעב וחצרנש הלא לע

 הדעווה יגפב דיעה 1945 יאמב 257-ב רשא ,סאקסואנרפס
 .'זריב זוחמב םהירזועו םיצאנה יעשפ תא הרקחש ,תיתכלממה
 .םידוהי 13-ו םיאטיל 6 טאלאסב וחצרנ ,וירבד יפל

 תורוקמ

 .118 'מע ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט"
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 יקסנוויא לאכימ ,דחא ידוהי קר חורבל חילצה רובה ךותמ
 .הרונו המ-ןמז רובעכ ספתנ אוה ךא ,היווַאוומ

 אל ללכב םקלח) "וטיג"המ חורבל וחילצה םידוהי 20דכ
 ודדנ ,םינוגה םירכיא לצא טלקמ ואצמ םה .("וטיג"ל וסנכנ
 -צהל וחילצה םידחאו ורונו וספתנ םהמ המכ .םוקמל םוקממ

 יאדכ םהיניב .םיצאנב ומחלנ דיב קשנבו םינאזיטרפל ףרט
 ,ףסוי ,ןושרג :טרפלא תחפשמל םיחאה תעברא תא ריכזהל
 .רשאו והילא

 לנומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאהיתורבק תמישרב
 -- םוקמה : תואבה םילמב קושילימסב רבקה םושר ,"אטילב

 ; הרייעהמ תיחרזמ-תיגופצ רטמ 200-כ ,רעי יתאפ ,קושילימס
 םישנ ,םירבג 962 -- םיחצרנה רפסמ ;6.10.1941 -- ןמזה
 .םידליו

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,טרפלא ןושרג תודע

 קיסט
(1 51518 ) 

 -ליו זוחמה-ריעמ תינופצ-תיברעמ מ"ק 20-כ ,הנטק הרייע

 רשא ,תוידוהי תוחפשמ 21 קיססב ויח האושה ינפל .רימוק
 .שפנ 70-כ ונמ

 -שמ המכ קיססל ורזח םינמרגה תשילפ רחאל רפסמ םימי
 בושי-תומוקמב וררוגתהו ןכל םדוק הנממ ואצי רשא ,תוחפ

 ינפל .תוחפשמ המכ קיססל ואב הבונימ םג .םילודג רתוי
 הכלהמב רשא ,הנושארה םלועה-תמחלמ תורוק ודמע םהיניע

 רשאמ ,םילק רתוי הברה םינטק בושי-תומוקמב םייחה ויה
 .רתוי םיסלכואמ תומוקמב

 תימוקמה היסולכואה .םתועטב םידוהיה וריכה הרהמ דע

 ,םהיתומוקמל ורזח םידוהיהמ םיברו ,תופעוז םינפ הארמ הלחה
 .הבונימ ואבש הלא רקיעב

 הנבוקמ העיגה המחלמה ץורפל ירישעה וא יעישתה םויב
 המותח הדוקפ םדיבו םיאטיל "םיטסיביטקא" 10 תב הצובק

 קיסס תא תוקנל" שי היפל ,סוי'ציוולפמיא רוימה ידי-לע
 םמיע ואיבה םה ."םיינמרג-יטנא תודוסיו םייטייבוס םינכוסמ
 םע דחי .קייטנומ יסורה רפכהמ םילובכ םייסור םיריעצ העבש
 םידוהיה יתב ךותל ''םיטסיביטקא"ה וצרפתה םיימוקמ םינוירב
 ,רעיל וליבוה םירוצעה ןיבמ םיקזחה תא .שיא 27 ורצעו
 וכוה םה .תורוב רופחל ווטצנ םשו ,הרייעהמ מ"ק ינש קחרמב
 תויריה ידה .םותימהו םהב ורי הריפח ידכ ךותו תוירזכאב

 וברעתה הרייעב תוחפשמה לש רבשה"תוקעז .הרייעל ועיגה
 לכ וללוהתהו ותש רשא ,םיחצורה לש םהיתוקעצבו םתרישב
 .הלילה

 וסנכוהו םהיתבמ םידוהיה לכ ואצוה 1941 רבמטפס תליחתב
 .םישלח ויה םלוכ .הרייעבש ץעמ ןטקה תסנכה-תיב ךותל
 -תיבב .םידליה ידיב םיכמתנ םהשכ ולבוה םישנהו םינקזה
 תאצל ושרוה אלו ,םימ ילב הלילה לכ וקזחוה םה תסנכה
 .םהיכרצל

 .תולגע םירשע ועיגה (תבשה םוי הז היה) רקובב תרחמל

 אט*ל תודהי

 הינוביפ רעיל ולבוהו ,הלגע לכב העברא ,ןהילע ולעוה םידוהיה

 .5.9.1941-ב וחצרנ םשו ,רימוקליו דילש

 ,םיסורה תעבשו םידוהיה העבשו םירשע לש םהיתומצע
 םהיתורבקמ 1964 תנשב ואצוה ,שוביכה תליחתב וחצרנש

 .רימוקליווב יאבצה תורבקה-תיבב הרובקל ורבעוהו
 ןמ המכ .דבלב םיאטיל ידי-לע ועצוב חצרה ישעמ לכ

 ,סאקצאמזו סיקיידלמ ,סאנוילרק ,סאניטאלק ,םהיניב םיליעפה
 ,סאפיג וליאו ,ךשוממ רסאמל םיטייבוסה ידי-לע וטפשנו וספתנ

 -תוצראב םייחו םינמרגה םע דחי וטלמנ ,םירחאו סילאילט

 .תירבה

 תורוקמ

 ,"הבוגי" ץבוק ,"קיסעס עלעטעטש"סטרובעג ןיימ" : קינלוב לאומש

 ,ביבא-לת ,לארשיב הבוני יאצוי ןוגרא תאצוה ,367--302 םידומע
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 קושיזיפס
 (2ע815)

 הדגה לע ,אטיל לש ימורד-ברעמה הקלחב תאצמנ קושיזיפס
 .הנבוק זוחמה-ריעמ מ"ק 14 קחרמב ,ןמינה לש תילאמשה

 .תוידוהי תוחפשמ 50-ל לעמ הב ויח האושה תנשב
 דושה ןכו תוללעתהה ,םידוהיב "םיטסיביטקא"ה תושיגנ

 -ושארה םימיב ,םוקמל םינמרגה תסינכ םע דימ ולחה ,חצרהו

 .המחלמל םינ

 זכרל הארוה הנבוק זוחמ לשומ םסריפ 1941 טסוגואב 7-ב

 שוריגב לחוה הארוהה םוסרפ םע .תואטיגב םידוהיה לכ תא

 .וטיגב םזוכירבו םשוכר תזיזבב ,םהיתבמ םידוהיה

 -נהב ,"םיטסיביטקא" תגולפ הטשפ 1941 טסוגוא עצמאב
 40 האיצוהו םידוהיה זוכיר םוקמ לע ,סיראדפ סאנוי לש ותגה
 ,ידוהיה תורבקה-תיבל ךומס םוקמל ולבוה םה .םיריעצ םירבג
 .םוקמב םיחא-רבקב ורבקנו וחצרנ

 ,םירבג -- הליהקה תיראש האצוה 1941 רבמטפסב 4"-ב

 וחצרג םש ,הרייעה תבריקב ןמינה תפשל -- םידליו םישנ

 .םיחאדרבקב ורבקנו

 תרסומ (838 'מע ,'ג קלח) "הגטקה תיאטילה הידפולקיצנאהי'
 םיימואלהו םיטסירלטיהה ידי-לע קושיזיפסב וחצרנ 4.9.41-בש

 רסומ םג רגי-ח"וד .םיימוקמ םיבשות 178 םיימוקמה םינגרובה
 םישנ 118 ,םידוהי םירבג 47 :םיחצרנה תצובק בכרה תא

 .םידוהי םידלי 13-ו תוידוהי
 :םיחצורה םתוירזכאב ונייטצהו ופתתשה דושבו חצרב

 -אטנא ונבו סילידייו סאנוי ,סוי'ציווקשיי ,סיטיאזרב ,סוקטרב

 .סילייגסיו םיחאהו ,סאנ
 -ילב ינומה חבט" רפסב העיפוהש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ קושיזיפס דילש םיחאה-תורבק םימושר ,'ב קלח "אט

 תיחרזמ-תימורד דחא רטמוליק ,הלגובייד -- םוקמה 1

 40-כ -- םיחצרנה רפסמ ; 1941 ץיק -- ןמזה ; קושיזיפסמ

 .םירבג

 'מ 500 ,קושיזיפס לש םייחרזמה תואובמה -- םוקמה 2

 -- םיחצרנה רפסמ ;1941 ץיק -- ןמזה ; סיפמוקייגילמ

 ,600דכ



 הדשה ירע

 אלש הז םיחא-רבקב יכ הארנ

 .קושיזיפס ינבמ

 ,םיפסונ תונברק ורבקנ

 תורוקמ

 - רנרב (רזעילא) רזייל בתכמ

 ./1--6(9/15) "םשו די" ,לאטנזיו

 ףסוא ,רקצמ ףסוא ,"םשו די"

 קושיפוקס
(1515 5% ) 

 ויח האושה תנשב .קושיקר זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 40דכ הב
 .האושה תנשב קושיפוקס ידוהי תורוק לע רמוח ונאצמ אל
 ידוהי לרוגכ היה םלרוגו קושיקרל ורבעוהש ונל עודי

 .קושיקי
 (קושיקאר : האר)

 קינדרס
 ( 5 מסל105)

 ןוליו תורייעה ןיב ,ןמיינה תודג לע תאצמנ קינדרס הרייעה

 .הנבוק זוחמה-ריעל הברעמ מ"ק 40 קחרמב ,יקליוו

 .םידוהי 600ד-כ הב ויח האושה תנשב
 ידוהי חצר לע תוטרופמ תויודע לבקל החילצה אל תכרעמה

 ןתינ קינדרסל םיכומס תומוקממ תויודע דוסי לע .קינדרס

 :האבה הנומתה תא עובקל
 -יווצ איצוהל םוקמב תונוטלשה ולחה םינמרגה תשילפ םע

 לש תונטק תוצובקו םידדוב חצר לחה .םידוהיה לע תולבגה

 וזכיר םג םימי םתואב רבכש ןכתי .םיריעצ דחוימב ,םירבג
 וספתנש ,םהיתבמ ושרוגש רחאל תסנכה-תיבב םידוהיה תא

 .םינכשה םיאטילה ידידלע

 םישנה .1941 טסוגואב 28-ב יקליווב ורונ םירבגהש ,עודי
 .(א"שת לולאב א"י) 3.9.41-ב הרייעה תבריקב וחצרנ םידליהו

 םיטסירלטיה"הש תרסומ "הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה"'

 קינדרסב 1941 תנשב וחצר םיימוקמה םיינגרובה םינמואלהו
 ויה םלוכ טעמכש ,ריעהל רתומל ."םיימוקמ םיבשות 600דכ

 .םידוהי

 תורוקמ

 ; 1975 הנליו ,188 'מע ,'ג קלח "הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה"

 .'ב-ו 'א םיקלח ,"אטילב ינומה חבט"

 הרס

(81 ]51 ) 

 תנשב .הטילא זוחמב ,אטיל לש המורדב תאצמנ ייהרַאס

 .תוידוהי תוחפשמ 200-כ הב ויח האושה

 ,התוא ושבכש ינפל םינמרגה ידידלע תושק הצצפוה הרייעה
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 ,גג תרוק ילב וראשנש ,םידוהיה .ברחנו ףרשנ לודגה הקלחו

 תקחורמ התיהש ,יקסרברג ףסוי לש ותווחב הסחמ ואצמ
 .הרייעהמ רטמוליקכ

 .םיירהצה תועשב 1941 ינויב 27-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 םיפדור םיימוקמה םיאטילה דימ ולחה הרייעה שוביכ םע
 ,םיריעצ רקיעב ,םידוהיהמ םיבר .םהב םיללעתמו םידוהיה תא
 .תוירזכאב וחצרנ םהו ,םיטסינומוקל היטנב םידושחכ ורצענ

 רפסמ ,םינמרגה תארוהב ,םיאטילה ורצע םימי המכ רחאל
 .הטילאל ןוויכב םוכילוהו םיקזחו םיריעצ םירבג לש לודג

 תבריקב הדובע-הנחמל םירבעומ םישנאהש ,ורמא םיאטילה

 וחצרנ םלוכ .בושי םוקמל עיגה אל םהמ דחא ףא םלוא .הטילא

 םע דחי סייוגש ,הדימעה ליגב ידוהי ,יקסבוק'צר גילז .םויב וב

 אל אוה ףא -- םישנאה תא ותלגעב עיסהל ידכ םיאטיל המכ

 םלרוג לע רפסי אוהש ,הארנכ ,וצר אל םיחצורה .הרייעל רזח

 רתלא :םינושארה תועובשב םיחצרנה ןיב ."םיעסונ"ה לש

 .ץיבונילגי לאומש ,ץיבונהכ לקנעי 'ר ,ןאריא

 ,יקסרברג לשרה ר"ד לש חצרה השעמ השע דירחמ םשור

 רבכו ,הרייעב ריעצ אפור היה אוה .יקסרברג ףסוי לש ונב
 הלודג הקיטקרפ ול התיה דחוימב .הביבסה לכב םש ול הנק

 תא .תוירבה לע בוהא םג היה אוה .םיאטילה םירכיאה ןיב

 תונקל וסיכמ םהל ןתונ היה םגו ,רכש אלל אפיר םיינעה

 ,תישיא הביא ול ושחרש ,םידחא םייאטיל םיריעצ .תופורת

 .והוגרהו וילע ולפנתה ךרדב ותויהבו ,לוכיבכ הלוחל והונימזה

 םידוהיה .ץע תחת הוחינהו ותיב דילש ןגה לא ובחס ותפוג תא

 םלוכ .הרייעה ישנא לכ ופתתשה הב ,הלודג היוולה ול וכרע
 ועדי אלו -- םישנאה וכב .בר יכב וכבו ותטימ ירחא וכלה

 תורגינ ,דפקיהל םידמועה םהייח לע ,םמצע לרוג לע יכ

 .תועמדה

 ידוהי תא םילצנמ םיאטילה ויה םינמרגה תוארוה יפל

 -יבכה ןוקיתב םבורב ודבע םירבגה .תונוש תודובעל ייהרַאס
 ברעבו הדובעל םיאצוי ויה רקוב לכב .הרייעה תוביבסב םיש

 .התיבה םירזוח

 ,יקציטאוולס יבצד-קחצימ בתכמ הנבוקב לבקתנ 1941 ילויב

 יאשחב חלשנש ,בתכמב .ייהראסב םידוהיה ישארמ דחא

 לועב םיאשונ הרייעה ידוהיש רמאנ ,יאטיל ידידלע הרייעהמ

 םתמח תא וכפש רבכש ןויכמ ;םעז רובעי דע םיכחמו הדובעה
 וקפתסה -- גרוהל םואיצוהו םזינומוקב םידושח ויהש הלא לע

 שיו ,םחלל םיבער הרייעב ןיא ;םידוהיה תדובעב םיאטילה

 עמשל .םידוהיה יתבמ תפה הלכת אל אבהל םגש םייוכיס

 םהיתוריד תא הרייעה יאצוימ םיבר ובזע "תובוטה תועידיה"
 -תולגעב קר עוסנל זא ולכי םידוהי .ייהרַאסל ועסנו הנבוקב

 רוסא םינמרגה וצ יפל ;הנכס תקזחב היה הז םגו ,םיסוס

 הז בצמ .םהש הרובחת-יעצמא לכב שמתשהל ידוהיל היה
 בהז ףאו ,בר ףסכ םידוהיהמ ועבתש ,םיאטילה ידי-לע לצונ

 הגישה אל םדיש ,הרייעה יאצוימ הלא .העסה תרומת ,שממ

 .הנבוקב הרירב תילב וראשנ ,העסהה רובע םלשל

 .חנשה שאר ינפל םימי הרשעכ האב ייהראס ידוהי תדמשה

 .(10.941) א"שת לולאב ח"יב הז היה ,רעושמה יפל

 מ"ק 3-כ קחרמב ,קסיירבא תשרוח לא ולבוה םירבגה לכ
 םידוהיה תא ודימעה וז השרוחב .ןופיילל ךרדה דיל ,הרייעהמ

 רותב םימי המכ ינפל םורפח םמצע םהש ,תורובה דיל
 םוקמל ולבוה םוי ותוא תרחמל .םלוכ ורונ ןאכו -- "תולעת"
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 ונמזוה חבטה תכירעל .ורונ םה םגו םידליהו םישנה לכ הז
 ,םיליכשמה ראשו םירומה רקיעב ,הרייעבש םיאטילה יבושח
 לש ודוקיפבו םמע ינב ידיב עצובש ,חצרב וחכנ םלוכו
 ודימשה רק םדב .הרייעב הצעומה שאר רבעשל ,סאנוילקסמ
 -ופמהו הקיתעה ייהרַאס תליהקמו ,תוחפשמ םייתאמכ םיאטילה
 יקשינוילג םימגאה ןיב לודג םיחא-רבק קר ראשנ תרא
 ידוהי ויה םהבו רעונל םיעושעש תומוקמ ויהש ,הוואגסו
 .ץיקה ימיב םיצחור הרייעה

 -וקמב המחלמה ימיב ואצמנש ,םידדוב ודרש ייהרַאס ידוהימ
 בדנימע הגייפ ,ןמ ןסינ ,ץיבונילגי השמ :םהיניב .םירחא תומ
 לאקזחי ,שדב-יקסנמלק הינוס ,ןייטשברפ בד"קחצי ,הלעבו
 .יקסבוק'צר

 -ילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 תשרוח -- םוקמה :ןמקלדכ םיחאה-רבק םושר ,'ב קלח "אט
 דחא רטמוליק ,ייהראסל תיחרזמ-תימורד מ"ק 3 ,יאיקשי'צרב

 ; הוואגס םגאהמ קוחר אל ,יאיגנילאפייל--ייהראס שיבכהמ
 םישנ ,םירבג 953 -- םיחצרנה רפסמ ;11.9.1941 -- ןמזה
 .םידליו

 340 ,םישנ 384 ,םירבג 229 :אבה טוריפה ןתינ רגי"ח"ודב
 .םידלי

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,ץישפיל בקעיו ,ביבאדלת ,ןייטשברפ בד-קחצי תויודע

 ה'זריבפ
(1828 2 ) 

 -ריעמ תיברעמ-תימורד מ"ק 8 ,אטיל לש הנופצב רפכ
 תנשב .דחא ידוהי קר הב דקפתנ 1923 תנשב .'זריב זוחמה
 .תחא החפשמ הארנכ ,םידוהי ינש םוקמב ויח האושה

 יעשפ תעיבקל םוקמב העבקנש ,תדחוימה תיטייבוסה הדעווה
 ,1945 יאמב 257-המ הלש ח"ודב העבק ,םהירזועו םיצאנה
 ה'זריבאפב וחצרנ תימוקמה הצעומה הכרעש תומישר יפלש
 .םידוהי ינש

 תורוקמ

 .117 ימע ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט"

 ריגפ
 (ק 141)

 ,ןאדייק זוחמה-ריעל תינופצ ,אטיל לש הזכרמב הנטק הרייע
 תנשב ןיסולכואה דקפימ תעב .הלוגימר הרייעהמ מ"ק 8
 האושה תנשבש ,חינהל שי .םידוהי 83 ריגאפב ודקפתנ 3
 .תוטעמ תורשע ידכל םרפסמ דרי

 ץיקב הרייעה ידוהיל עריאש המ לע קייודמ עדימ ונל ןיא
1. 

 (734 'מע /ב קלח) "הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה'
 םינמואלה םע דחי םיטסירלטיהה וחצר 1941 תנשבש ,תרסומ
 ,קפס לכ ןיא .ריגאפ יבשותמ לודג קלח םיימוקמה םיינגרובה
 .םידוהיל דחוימב איה הנווכהש

 אט*ל תודה*

 הוול'זדופ
 ( ?ןהז 74 )

 ויח הינשה םלועה-תמחלמ ץורפב .רימוקליו זוחמב הרייע
 .םידוהי 40072 הב

 -רגה תסינכ ינפל דוע ולחה םידוהיב תוללעתההו תוערפה

 .הרייעב "רדס" תושעל ולחהו ונגראתה םיימוקמ םיאטיל .םינמ
 ץרפתה ושוכרמ והשמ דמחש וא ידוהי לע הניט ול התיהש ימ
 וב הרי ףוסבלו וב ללעתה ,ותוא הכיה ,ידוהיה לש ותיבל
 םידלי :םידוהיה יתבב תוזחמה רואיתל םילמ ןיא .שפנ וחצרו

 וננחתהו ולליי ,וכב םישנ ,תיבה תוניפב זאבחתה םידחפנ
 םיאטילה לש געלה תובושת .ןהילעב םע דחי ןתוא וגרהיש
 ...םירופס םהימי ,םלוכ תא לסחי רלטיה :ויה

 ףסוי ,ןיגרוב בייל ,ץ"כ לארשי :ויה םינושארה תונברקה
 .אריפש םולשו ןמרבא באז ,רניו הנוי ,םייהנפוא

 השמ ר"ד אפורה .םייוניעבו תולפשהב דומעל ולכי אלש ויה
 .םשפנב די וחלש רניו לבייפ ןכו יקס'זאיבנ

 ,םירוסיאו תורזג אובל ורחא אל הרייעל םינמרגה תסינכ םע
 תודובעה ורחבנ .תונוש תודובעל םידוהיה תא חולשל ולחהו
 .תולפשהו םייוניעב ועצובש ,רתויב תויוזבה

 לכבו םידוהיה לכ לש תומישר הניכה תיאטילה הרטשמה
 טסוגואב 22-בש ונל עודי .םתוא םיפסוא ויה ךרוצ לש הרקמ
 השימחו םירשעו האמ סאנו'זדרג .א הרטשמה דקפמ ריבעה
 תימש המישר ףריצ םג אוה .רימוקליווב רהוסה-תיבל םידוהי
 םע  ,הארנכ ,וחצרנו הוולָא'זדופל ורזח אל םה .םירבעומה לש
 .הביבסהו רימוקליו ידוהי תוצובק

 וראשנש םידוהיה לכ לע םינמרגה וויצ 1941 רבמטפסב 5-ב
 רדוק םוי ותואב .רלה לטומ לש ומסאב רחש םע ףסאתהל
 םהיתולגע לע ,וז .הרטמל וסיוגש ,הביבסהמ םירכיא םועיסה
 םיחא-רבקב ורבקנו וחצרנ םש .רימוקליו דילש הינוביפ רעיל
 .הביבסה לכמ םידוהי יפלא םע דחי

 ל ,ןורב תוחפשמ םהיניבו הוולֶא'זדופ ידוהימ המכ
 אובחמ אוצמלו הרייעהמ טלמיהל הליחתב וחילצה ,קינלוקשו
 -רגהו רפטמ םישדוח קר ורבע .םיכומסה םירפכב םירכיא לצא
 .גרוהל םואיצוהו םוספת םינמ

 -ילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 םוקמ :ןןמקלדכ הוולָא'זדופב םיחאה-רבק םושר ,'ב קלח "אט
 -יתה רפסה-תיב תבריקב ,ידוהיה תורבקה-תיב ,הוולֶא'זדופ --
 םיחצרנה רפסמ ; 1941 תנש לש הינשה התיצחמ -- ןמוה ;ןוכ
 .60"כ --

 תורוסמ

 .טירח םחנמ לש ותודע

 ןגנלופ
 (גז.גא6 )

 -לאבה םיה ףוח לע ,הגניטרק זוחמב תמסרופמ טייק-תרייע
 ןגנלופ .תוידוהי תוחפשמ 50-ל לעמ הב ויח האושה תנשב .יט
 תעוצרל הסנכנו ינמרגה לובגהמ מ"ק 3 לש קחרמב האצמנ
 ,טיזליטב ופאטשיגל הרסמנ רקאלאטש תוארוה יפלש ,מ"קה 5
 ,םידוהיה לכ תא הב לסחל



 הדשה ירע

 ןושארה םויב תודגנתה לכ אלל הרייעל וסנכנ םינמרגה

 םינושארה םימיב רבכ .22.6.41"ב ,מ"הירב לע םתפקתהל
 "רזע-ירטוש" עויסבו ,הבורקה למממ ופאטשיג ישנא ועיגה
 .תסנכה-תיבב םתוא וזכירו םידוהיה לכ תא ורצע םיאטיל

 עוציב םויל (א"שת זומת 'ה) 30.6.41-ה תא ועבק םינמרגה
 אלמ ח"וד ונל שי רהמנו רמ םוי ותוא ךלהמ לע .חצרה

 -ליטב ופאטשיגה ישאר דגנ ,םלוא ריעב טפשמה"תיב ימוכיסב
 : טפשמה-תיבב םכוסש יפכ ,רופיסה ירקיע ןלהל .טיז

 וירזועו המהַאב טיזליטב ופאטשיגה שאר ועסנ חצרה םויב

 ריוואה-ליח תגולפ םע םכסה ידיל ועיגה ךרדב .ןגנלופל

 םידוהיה .םידוהיה חצרב ףתתשת איה םגש ,םוקמב התנחש

 .הרייעב םיסובוטואה תנחתל ורבעוהו תסנכה-תיבמ ואצוה

 ורבע ,םיאטיל "רזע-ירטוש" יווילב ,,ד.ס-הו ופאטשיגה ישנא

 םידחא ואצמ םה .םירתתסמ םידוהי ושפיחו תיבל תיבמ

 ליגמ םירבגה לכ .םיסובוטואה תנחתבש הלא לא םתוא ופריצו

 הנטק השרוחל םואיבה .הנחתהמ תאצל ווטצנ הלעמו 3

 תולוחה ןיב רשא בשעה לע ומקמתה םינמרגה .תולוחה יחטשב

 החתפתה םידוהיל םינמרגה ןיב .םידוהיה תא וזכיר םג םשו

 ,ץיברוג הפואהו לגס ףרוצה ןוגכ ,םידוהיה ןמ המכ .החיש

 ועיגה רשא ,םינמרגהמ המכל םירכּומ ויהו לממב םדוק ויח

 רחאמ ,לממב עודי היה ץיברוג הפואה .חצרה עוציבל למממ

 .םיב ץחרתמו חרקב רוח חתופ היה ףרוחב םגש

 לע םיפתתשמה לכל רסמנו ריוואה-ליח ילייח םג ועיגה
 .חצרה תולועפ ךלהמ

 .םתושרב ויהש ךרעה-ירבד לכ תא רוסמל ווטצנ םידוהיה

 לוחהש ןויכ .לודגו ךורא רוב רופחל םהל רמאנ ןכמ-רחאל

 לוחהו תורובה תונפד וטטומתה רירפו קד היה םיה-תפש לע

 ולחה םהו םינמרגה תא זיגרה רבדה .רובה תא אלימו רזח

 התשק העונתהו הכנ היה ןייטשנייפ ידוהיה .םידוהיב ץיאהל

 .תוירזכאב םינמרגה ידיד-לע הכוה אוה וילע

 תוצובקב םידוהיה ולבוה תורובה תא רופחל וחילצהש רחאל
 תורובה תפש לע ודמעוה םה .חצרה םוקמל םישנא הרשע לש

 ינמרג היה הצובק לכ ינפל .םירויה רבעל םינפומ םהינפשכ

 ותדוקפב םירונ םתא ינמרגה אבצה דגנ םיעשפ לשב" :ארוק
 האבה הצובקה .תורובה ךותל לפנ םירונהמ קלח .י'ררהיפה לש

 וראשנש םיחצרנה תויווג תא תורובה ךותל ליטהל התווטצנ

 יפ-לע הראשנ ץיברוג הפואה לש ותפוג .תורובה תפש לע

 ןויכו רובה ךותל ובחסל ריעצ רענ לע הוויצ ינמרג .רובה
 לפנתה ,תודימ שיא היה ץיברוג ןכש ,ךכב השקתה רענהש

 רומגל םידקתש לככ ,רבכ רהמ" :קעצו ופאטשיגה שיא וילע

 ועידוה חצרה תולועפ םויס ינפל ."השפוחב רהמ רתוי הכזת
 אצמנ אוה .הרייעב ראשנ ידוהי םידלי-אפורש ,םינוממה דחאל

 הרזע ,ינמרג תווצ םע דחי ,שיגמ אוה םשו םילוחה-תיבב

 אוה .אפורה תא איבהל הדוקפ הנתינ .ינמרגה אבצל תיאופר
 ודועב הרונו ,ינמרגה יאופרה תווצה תודגנתה ףרח ,אבוה

 .ןבלה וקולחב
 םיפתתשמה ןיב םיפירח תואקשמ וקלוח הלועפה תעב

 הנמזוהש החוראל םיפתתשמה לכ ונמזוה חצרה םויס רחאלו

 .סארובואנ הדעסמה לעב לצא
 .ינמרגה טפשמהדתיב לש שביה ח"ודה ןאכ דע

 רשע-דחאו האמ וחצרנ ,30.6.41 ,רהמנו רמ םוי ותואב

 .ןגנלופב םידוהי םירבג
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 -תיבל ורבעוהו םיסובוטואה תנחתמ ואצוה םידליהו םישנה
 -תיב .םימי המכ םיישונא יתלב םיאנתב וקזחוה םש .שרדמה
 .וילע דקפוה םיאטיל םירטוש לש רמשמו לוענ היה שרדמה

 היתשו ןוזמ .םוקמב תושעל םידוהיה וצלאנ םהיכרצ תא םג

 ,שרדמה-תיבל םעפ ידמ וצרפתה םינמרגהו םיאטילה .ונתינ אל
 ימואנ םהינפב ואשנו םיאולכה תא וכיה ,תושמשה תא ורבש
 .הנטיש

 שרדמה-תיבמ םידליהו םישנה ואצוה םימי המכ רובעכ

 םיאיצומ ויה םשמ .הגניטרקל ןגנלופ ןיבש הזוחאל ורבעוהו
 םדיקפת .הרייעב הדובעל םירגובמ רתוי םידליו םישנ םוי לכ

 תא רבנעה שוטילל הכאלמה"יתבמ איצוהל היה ירקיעה
 .יזכרמה ןסחמל םריבעהלו םלגה-רמוח תאו הנכומה הרוחסה
 ,םידליהו םישנה ולבוה רבמטפס תליחתב וא טסוגוא ףוסב

 .ורבקנו ורוג םשו יאיקשיגינוק תשרוחל ,רפסמב 200-כ

 םיאטיל םידליל ץיק-הנחמ ןגנלופב ךרענ 1941 ץיק ותואב
 ויתונורכזבו הנחמב היה ל"ז ימלשורי יכדרמ .דחי םידוהיו
 .ירי תולוקמ 22.6.41ד-ה לש ורקובב ועתפוה םידליה יכ ,רפיס
 .הגירל םתוא חקית הניפס יכ ,םיה רבעל םדקתהל םהל רמאנ

 םימי השולש .ןגנלופל רוזחל םהילע היה .האב אל הניפסה
 .הערל ולפוה המחלמל ןושארה םויהמ רבכ .ורזחש דע וכלה

 ואבוה 30.6.41-בו םירחאהמ םידוהיה םידליה ודרפוה ףוסבל

 .םידוהיה לכ תא וזכיר םש ,םיסובוטואה תנחתל

 : ףיסוה ימלשורי .מ

 ןומה ובשי המדאה לע רצחב .וניניע וכשח ,ונסנכנ ךאשכ"
 היה הזה ןומהה לכ .וכב םידליהו םישנה .ףטו םישנ ,םישנא

 דקפמה תווצמ יפל ןאכ ופסאתנש ,ןגנלופמ םידוהימ בכרומ

 .ינמרגה
 .ןומהה ךותב ונבשי ונאו םוקמ לע ונל עיבצה דחא ינמרג"

 םהמ דחא לכ .םיאטילו םינמרג תופילח ונתא רבדל ולחה רחא

 ילעב ויה םירבדה לכ .םידוהיה דגנ םעט ירסח םירבד רמא
 ואיבה םה ,המחלמה תוצרפתהב םימשא םידוהיה :דחא ןכות

 םעה ,ונאש ינפמ ,ךשמיי אל הז לבא .םשוכרבו םפסכב התוא
 .םכדימשנ ,הפוריא ימע לכו ינמרגה

 דוע םיחצורהו םיה לא העקש שמשה ,םויה אב םייתניב"

 םוקמ לא שגינ ,ינמרג ןרטרט דמע םואתפ .רבדלמ וקספ אל

 ןורחאה יאטילה םייסש דע הכיח ,םיאטילהו םינמרגה םירבודה
 הלעמו הנש 13 ליגמ םירבגה לכ :הדוקפ איצוהו ,וירבד תא

 ךא ,הדוקפל עמש בורה .שרגמה לש ינשה רבעה לא ורבעי
 םינמרגה םואיצוה ,ולגתנשמ .םידליהו םישנה ןיב ורתתסה קלח

 ויה םירבגה ןיב .ינשה שרגמה הצקל םוריבעהו םיאטילהו
 םירבגה תא ודימעה םתכאלמ םינמרגה וליכשכ .80 ינב םינקז

 ,רעשה ךרד םואיצוה רחא .העש יצחכ ךרא הז .תורושב
 םישנה ןיב לודג יכב ץרפ ,ונינפ לע םירבגה ורבעשכו

 ,הדובעל םירבגה תא םיאיצומ םהש ,ורמא םיחצורה .םידליהו
 .םהל ונמאה אל ונא לבא

 .ונמוקמב בר ןמז ונראשנ דוע ,םירבגה תא ואיצוהש ירחא''
 םינמרג ואב רחא .ונדיחפהל ידכ רדגל רבעמ ורי ןמזה לכ
 לא ונתוא וליבוה םה .םהירחא תכלל ונילע וויצו םיאטילו
 םינמרג .םיסובוטואה תנחתמ קחרה אל דמעש ,שרדמה-תיב
 ירחא .המינפ סנכיהל ונילע וויצו תלדה תא וחתפ םידחא

 תלדה דיל רמשמ ודימעהו תלדה תא ונירחא ורגס ,ונסנכיה

 .תונולחהו
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 שרדמה-תיב לא וצרפתה הנהו ,בשייתהל ונקפסה אל דוע"
 תונולחחה תושמש תא םהיבור תותקב ץפנל וליחתהו םינמרג
 תא טעמכ וצפינ ךכ .. ןאכ ץוחנ חצ ריווא !ריווא :םקעצב
 .תונולחה תושמש לכ

 לע ימ ונערתשה .ןושיל םוקמ היה אל ךא ,ןושיל ונבכש"
 .הפצרה לע וללוגתהש תיכוכזה ירבש לע הפצרה לע ימו לספס

 לוק הז היה .הארונ הקעצ םעפ ידמ תצרופ התיה הלילב"

 הניש-ידודנב הלילה רבע טאל-טאל .הציקהש ,הנשי השא

 אל םירבגה לע םג .ועיגה אל תושדחו רקובה אב ,םיארונ
 .היתשל םימ וליפא ונל ושיגה אל .םוי יצח רבע .רבד ונעדי

 .םיימוי ירחא קר ונלביק הז תא .רבדל המ היה אל ןוזמ לע

 אלמ היה שרדמה-תיבו תאצל ונל ונתנ אל וניכרצל וליפא
 .הנחצ

 -וגתה בוש .ינשה הלילה עיגה .ןושארה םויה לכ רבע הכ"

 -ורמתו תולוק וצרפ בוש .ןושארה הלילבכ םידודנ ךות ונלל

 .תינעתב םוי יצח ונבשי ונאו ינשה םויה עיגה .םיר
 ורי םירבגב יכ ,העומש שרדמה-תיבב הצופנ ינשה םויב"

 ונב םגש ורביד .םיסובוטואה תנחת רצחב ונבשיש העש התואב
 -ומשה תוטשפתה םעו ,םדוקמ היה דחפה .םיבורקה םימיב וריי
 .רתוי דוע רבג אוה תוע

 ירחא .ונעבש ךא ,לוכאל המ ונל ואיבה ברעב ינשה םויב"

 ,הלילה עצמאב ךא ,ןושיל ובכשמ לע דחא לכ בכש הליכאה

 -וגזה ידירש תא ורבשו םינמרג וצרפ ,ונמדרנ ונלוכ טעמכשכ
 תויגוגזה-ירבשו הבשנ םיצרפ-חור .תונולחב ורתונש תויג
 אלש ,דחא לכ לש ופוג תא ורקדו תונולחל ביבסמ וללוגתה

 תיכוכז רבש לש ןמיס ראשנ דוע ילצא .םהילע בכשו רהזנ
 .םויה דע ידיל עקתנש

 -יתחו םחל-תסורפ ןיסק הרומהמ יתלביק יתמקשכ ,תרחמל"
 תאצל תושר הלביק שרדמה-תיבב םיבשויה שארכ .רכוס תכ
 םינטקה םידליל הקליח איה .רכוסו םחל הלביק םש ,ריעה לא
 יתלביק וז הנמ .רכוסו םחל-תסורפ הנממ יתלביק ינא םגו

 .שרדמה-תיבב ונתויה ןמז לכ הנממ

 ונאש םירמוא ויהו םינמרג םיניצק ונילא םיאב ויה םוי לכ"
 ונאש ינפמ ,וניתחת וניכרצ תא םישוע ונאש ,םימהוזמ םידוהיה
 םא ונירמוש תא ולאש אל םה לבא ,רצחה לא תאצל םילצעתמ

 .םינותיעב ובתכ םג הז תאש םירמוא .תאצל ונל םיחינמ םה
 םידגב ואיבהו םיאטילה םיטסישאפה ונילא ואב דחא םוי"

 הארוג הללי הרצפ םואתפו ,הימוד הררש עגר .םדב םילאוגמ
 היה רורב .ןהיבורקו ןהינב ,ןהילעב ידגב תא וריכה םישנה --
 .דואמ דבכ היה לבאה .וחצרנ םירבגהש

 -סישאפה ואב יששה םויב .םימי 6 ונבשי שרדמה-תיבב"
 דיגהל ונל ורסמ םיינמרגה תונוטלשה :ורמאו םיאטילה םיט

 רוגל הפי תיב םכל שיש ,המחלמה שא יתיצמו םילווונמ ,םכל
 תוקנל םישנ ונת ןכ לעו ,ותוא וקנת םכמצעבש יאנתב ךא ,וב
 ! תיבה תא

 ונילא ואב תרחמל .ורזח םא עדוי יניאו םישנ המכ ואציי'

 .הרושב רדתסהלו רצחל תאצל ונילע וויצו םיטסישאפה בוש

 .חצ ריווא ףואשל הצר דחא לכ יכ ,תיבה ךותמ ונצרפ ונלוכ
 .תיבב ראשיהל ארי דחא לכ ,בגא

 םיליבומ ןאל ונעדי אל יכ ,ונדחפ ךא ,חור ונפאשו ונאצייי
 הכרא ךרדה .תכלל ונלחתה !תכלל :הדוקפ הנתינ .ונתוא
 ונילע ודקפ םש ,ריעל ץוחמ רצח וזיא לא ונעגה .העש יצחכ

 אטיל תודהי

 תונחמה ידלי .ריד יצחו ריד .םיניינב ינש ויה רצחב .דומעל
 הדוקפ הנתינ ןהידלילו ןגנלופ ישנלו רצחב ראשיהל ווטצנ

 .ןינבל סנכיהל
 ורתפדו ובשי םידחא .אסכו ןחלוש םיאטילה ואיבה רחא"

 לעו ונאצומ םוקמו ונירוה תומשו וניתומש המ  ,ונתוא
 .רידה לא סנכיהל וויצ םירתפודמה

 רבכ ונתנ אל ונל ךא ,םייגנלופה לכ תא ורתפד ונירחא"

 -יחופתו ץומח בורכ :לוכאל ונל ונתנ ברעב .רידה תא תאצל
 האצמנש המירעהמ ןבת תחקל ונילע וויצ רחא .םידחא המדא
 לע ןושיל ויה םיכירצ םיברו ונלוכל קיפסה אל ןבתה .רצחב
 .טלמה תפצר

 5 העשב רקוב ידמ .םישק רתוי דוע םייחה ויה הזה רידב"
 .הדובעל ונוליבוהו ונתוא וריעה ,םיאטילה םיחצורה ואב

 םיידוהיה הכאלמה-יתבמ רבנעה תא איצוהל התיה ונתדובע
 -רחא 6-ב םיבש ונייה הדובעהמ .יללכה ןסחמל םריבעהלו

 -- םויב םיימעפ קר ונלביק .דואמ עורג היה ןוזמה .םיירהצה
 ונשלחנ .שבוימ גדו םחל-תסורפ םעפ לכב ,ברעבו רקובב
 זכלו םיעצפ הסכתנ יפוג .תכלל חוכ ונב היה אלש דע ,ךכדלכ
 .יל ונתנש המ תא לוכאל יתלוכי אל

 לש םחוקיפל םינותנ ונייה ןמזה לכ .םייעובש ונבשי ןאכ"
 הלילה עצמאב .םינמרגהמ םיירזכא רתוי דוע ויה םהו םיאטילה

 םיאב ויה םינמרגה .ונדיחפהל ידכ רידה ךות לא םירוי ויה
 תמגוד ,דבלב תונרקס םשל היה םרוקיב .דואמ תוקוחר םיתעל
 עזיול' :םירמואו דחא לכ לע עיבצמ ויה זאו .תויח-ןגב רוקיב
 -ינבל רשאמ תויחל םימוד רתוי ונייה תמאבו '! ןעדוי עטטעפ

 ונל ונתנ אל יכ ,םימהוזמו ארפ םילדוגמ ונייה ונלוכ .םדא
 .ץחרתהל וליפא

 הנחמה תא תאצל תושר ,םיאלוואשה ונא ,ונלביק ונרשואל"

 לא תאצל ונלוכ לע הוויצו רטוש אב דחא םשג םויב .הזה
 ,אסיכו ןחלוש רידל סינכה ומצע אוה .הרושב רדתסהלו רצחה
 וניכיחו ץוחב ונדמע ןמז ותוא לכ .ונתוא רתפדל ליחתהו בשי

 .דומעל םיחרכומ ונייה ךא ,ונידגב לכ תא ביטרה םשגה .רותב

 .רידה לא הרזח ונסנכנו רותפדה רמגנ ףוסבל

 ידלי תא ארקו תינוסמב רטוש ותוא אב םידחא םימי ירחא"
 ויצפח םע סנכיהל היה ךירצ ארקנש לכ .םהיתומש יפל ילוואש
 הזז וסנכנ םלוכשכ .םיאורקה ןיב יתייה ינא םג .תינוכמה לא

 .תינוכמה
 תינוכמה הרבשנ ךרדב .התיבה אלכמ הזכ ןפואב ונאצי"

 .ונצפח זוחמל ונעגה תרחמל .רפכב ןולל ונייה םיחרכומ ונאו
 ."יל עודי אל םידליה רתי לרוג היה המ"
 -ילב ינומה חבט" רפסב העיפוהש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןמקלדכ ןגנלופב םיחאה-תורבק םימושר ,'ב קלח "אט

 רפסמ ;22.641 -- ןמזה ;םיפוצה הנחמ -- םוקמה 141

 .ךרעב םידלי 1000 -- םיחצרנה
 םישיבכה שלושמב ,ןגנלופמ מ"ק 4-כ ,יאיקשיגינוק רעי 2

 ; 12.10.41 -- ןמזה ;ןאיברוד--ןגנלופו יאפאל--ןגנלופ
 .םידליו םישנ 220-כ -- םיחצרנה רפסמ

 -- ןמזה ; הטוריב רהה תבריקב ,םיה תולוח -- םוקמה 3
 .םישנו םירבג 111 -- םיחצרנה רפסמ ;,1

 תורוקמ

 ."םלוא" טפשמ ח"וד
 .ילבש סקנפ ,ימלשורי .א



 הדשה ירע

 ןאיפמופ
 ( קטאועאא 81 )

 .לובסופל 'זבינופ ןיב שיבכה לע ,אטיל לש הנופצב הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 60דכ הב ויח האושה תנשב

 :ןסר בקעי רפסמ
 רפסמ םימי .1941 ינויב 28 וא 27-ב הרייעב ואנ םינרמגה

 ,םירטושה םע דחי םיימוקמה םינמואלה ונגראתה ןכמ-רחאל

 םידוהיה תא םיאיצומ ולחה ,הצעומה שאר לש ותושארב

 15-ב .דיל אבה לכמ ודדשו םהב וללעתה ,היפכ-תודובעל

 -ןיעמב וזכור םה .םהיתב תא שוטנל םידוהיה לכ וצלוא ילויב

 ,רלדנס קחצי-םולש לש םהיתבב עבקנש ,לית-רדג ףקומ ,וטיג

 ןכו ,רמרק השמ ,הירול םהרבא ,יקסלבוק לדנמ ,ררייומ השמ

 .ןוזמ אללו המהוזב ,תופיפצב וקזחוה םלוכ .ברה לש ותיב

 26-ל דע ,היפכ-תודובעב וקסעוהו ודדשנ ,וכוה ,דחפב ויח םה

 םיבושיו 'זבינופ ידוהיכ ,וחקלנ םוי ותואב .1941 טסוגואב

 .'זבינופמ מ"ק 5 קחרמב ,טסויאפ לא ,הביבסב םירחא םיבר

 ורונ ,םינומה-ירבק ושמישש םיכורא תורוב דיל ,טסויאפ רעיב

 קלחש ףא ,רפעב וסוכ תופוגה .םידליו םישג ,םירבג -- םלוכ

 ,ןסר לש ומא -- םיחרצנה ןיב) םייחב ןיידע ויה םישנאה זמ

 תוחפשמ ןהיניבו תוחפשמ המכ .(ותחפשמו אבא ויחא ןכו ,לחר

 וחצרנ םשו לובסופל ולבוה ,רנלימ רתסאו לגס ,רמרק הנח

 בייל חקורה לש וציק .קיידא'ז רפכב םירחא םידוהי םע דחי

 וחצרנ ותחפשמ ינבו אוה .תועובש המכ רחאל קר אב יקצלופל

 םזידאסב ונייטצהש םיחצורה .המצע ןאיפמופב הבר תוירזכאב

 .סילינויו סיטיירטפ ,אשיד ,סילל םיאטילה ויה חצרה השעמב

 (לובסופ : האר)

 ןופ
 (קטאז4)

 לש ינמיה דצב ,הטילא זוחמהדריעמ מ"ק 13 קחרמב הרייע

 .ןמיינה
 ונל ןיא .תוידוהי תוחפשמ 15-כ ןופב ובשי האושה תנשב

 רבעש לעו הרייעל םינמרגה תסינכ דעומ לע םיקייודמ םיטרפ

 .1941 טסוגוא ףוסל ינוי ףוס ןיב םש םידוהיה לע
 -ירטובל האבוה ,(א"שת לולא 'ו) 29.8.41 ,'ו םויב יכ עודי

 ידוהי בור תא הללכש ,הביבסה ידוהימ הנושארה הצובקה ץנמ
 רכיכב זכרתהל ץנמירטוב ידוהי םג ווטצנ םוי ותואב .ןופ
 וטשפוה םה .םיריעצ םירבגו םישנ ואצוה םיפסאנה ךותמ .ריעה

 .ןופ ישנאמ םג םהיניב ויהש ןכתיי .הטילאל וחלשנו םהידגבמ

 ינשב וטיגב זכרתהלו םהיתב תא בוזעל ווטצנ ראשה לכ

 .ןופ ידוהי םג ויה םהיניב .םינטקו םירצ תובוחר
 ,ץנמירטוב ידוהי לכ ואצוה רבמטפסב 8-ל 7-ה ןיבש הלילב

 םשל .הרטשמה רצחב וזכורו ,םהיתבמ ,ןופ ידוהי םע דחי

 .ןופב ורתונש םידוהיה ראש םג ואבוה

 ואיצוה ,(א"שת לולאב ז"י) 1941 רבמטפסב 9 .,'ג םויב

 םש ,'זדולאקל םוליבוהו ץנמירטובב וזכורש ןופ ידוהי לכ תא

 תא .םידליהמ ודרפוה םירגובמה .םירופח תורוב ינש רבכ ויה
 םבורו תורובה ךותל ופחד םידליה תאו היריב וחצר םירגובמה

 .םייח ורבקנ
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 'זבינופ
 ( א שלצ5)

 ריעב תידוהיה הליהקה .אטילב תולודגה זוחמה-ירעמ תחא

 האושה ינפל .הנבוקו הנליו ירחא ,הלדוגב תישילש התיה

 .םידוהי 10,000-כ הב ובשי
 תויוללעתהה .1941 ינויב 267ב 'זבינופל וסנכנ םינמרגה

 הארנ םרטב דוע ,ינויב 24-ב רבכ ולחה םידוהיב תועיגפהו

 השארב רשא ,תיאטילה "הדקפמ"ה ןתוא הנגריא .ריעב ינמרג

 חקפמ -- סוי'ציוורפסק ,היסנמיגה להנמ -- סאנוסילא :ודמע
 ריכזמ -- סיטייסי ,זוחמה טילקרפ ןגס -- סיטייגירג ,היסנמיגה

 -וסילאו סיטייגירג לש םדיקפת .םירחאו ,יזוחמה טפשמה-תיב
 םג םה .םיינוכיתה רפסה-יתב ידימלת תא ןגראל היה סאנ

 .סאנו'זיא ןגסה דמוע םשארבשכ ,םיירקיעה םיחצורה ויה

 .םידוהיה ידידלע חצרנ יאטיל אפורש ,הלילע הטשפ ריעב

 אובל םידוהיה לע היה םוי"םוי .תוערפב ליחתהל הליע וז התיה

 ריעב הדובעל וחקלנ םשמ .ריעב םימייוסמ תומוקמב םשריהלו
 םיחקלנ ויה םיקזחו םיריעצ םידוהי לש תוצובק .הל הצוחמו

 .רזח אל םהמ שיא .לובכ תיירכב הדובעל

 ויה םה .הגצה" םיכרוע םיאטילה םירטושה ויה םויזםוי

 םילוגרפב םהב םיכמו ,ריעה ךרד ךסב םידוהיה תא םיליבומ

 תכללו ךישמהל ולכי אלו ולשכש הלא תא .םיבור-תותקבו

 היה הלא "תוגצה"ל .םהיפתכ לע תאשל םירחאה םיכירצ ויה

 .דיאל החמש תואירקב םיללמואה תא הווילש ,בר להק ףסאתמ

 -ילה אפורה ויתונורכזב רפסמ רהוסה-תיבב תויוללעתהה לע

 ,וירבדל .ותשא םע דחי רוצע היהש ,סילו'זדיד סאנאטנא יאט
 דחוימב .הריקח לכ אלל רהוסה-תיבל םירוצעה תא םיאיבמ ויה

 -וצעה ןיב ויהש ,םידוהיה היצנגילטניאה-ישנא תא םינעמ ויה

 ,הליל ידמ .דחוימב םיעיגפ ויה ןיד-יכרוע ,םיאפור ,םירומ .םיר

 '! ףיוא ,ןדוי" :קעוצו ץרפתמ טסידס היה ,ךרעל 1--12 העשב

 םיצירמ ויה .דימ םוקל היה םידוהיה לכ לע .(!םוקל ,םידוהי)

 םהילע היה רהוסה-תיב רצחב .ףרה ילב םהב םיכמו םתוא
 .רזופמה ץצחה לע םהיקפרמב םנעשיהב ,םהיכרב לע לוחזל

 םיעוצפה תא .ליית"יטוח םירוזש םילוגרפב םהב םיכמ ויה

 .אשמ-תוינוכמ לע םיסימעמ ולה ,םב םשפנ דוע לכ ,םיכומהו
 -צורה ודקרפתה םהילעש ,םיטנזרבב םיסכמ ויה תוינוכמה תא

 "הקנאילי'ז" וא גנילרזייק תורעיל תונברקה חא םיליבומו ,םיח

 .הדמשהל
 קשמ לעב ,סאקסואיליסו סאסקלא לש וילולעת םג םיעודי

 יתבל ץרפתמ היה אוה ."םיטסיביטקא"ה דחא ,הביבסב לודג
 טושבו ותלגעל םתוא םתור ,םירבגה תא בוחרל שרגמ ,םידוהיה

 תוומ דע םתוא הנעמ היה אוה .ותאנהל םהב ףילצמ ודיב

 .םתימהו םהב הרי ףא םירקמ המכבו

 עבקנ וטיגה .וטיגל רובעל םידוהיה ווטצנ ילוי תליחתב
 .םייחבטמה-יתבו וי'ציוולוט ,הבוניקרק ,הדפיילק תובוחרב

 .ברעב 6 העשב 11.7.1941 היה וטיגל הסינכל ןורחא ךיראת

 ובצוה "רזעה תרטשמ"מ םיאטילו ינרקוד לייתב רדוג םוקמה
 םהיתב תא ובזע רשא םיאטילהש ,העדוה המסרופ .הרימשל

 .םידוהיה יתב תא ןיפוליחל ולבקי ,וטיגל ועבקנש תובוחרב

 שמיש םג וטיגה .טיול השמו סלקיר םהרבא ודמע וטיגה שארב

 ןאכל .דועו הבוניקארק ,הלוגימר ,הבוגור ידוהיל זוכיר-םוקמ

 .הדמשהל םהיתורייעמ םתוא םיריבעמ ויה
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 ידבכנמ הבורע-ינב 70 וחקלנ וטיגל םידוהיה תרבעה םע
 .וטיגהמ וחרבי אל םידוהיהש חיטבהל ידכ ,'זבינופ ידוהי
 ר''ד ,ןייטשנרב .ל.י ר"ד ,קיבמולוג ריי'ד ויה הבורעה-ינב ןיב
 ירחאו רהוסה-תיבל וסנכוה םה .םירחאו דובנזיא זויצדןב-םייח

 חטש) הבונאגרוקל ךרדב ,טסויאפ ירוחאמ לא ואצוה רצק ןמז
 ורבקנו וחצרנ םש ,(הפועת-הדשו םיניטקרסק וב ויהש ,יאבצ
 .םוקמב

 .עגרל ףא וקספ אל םייוניעהו הלפשהה ,תוללעתהה ,חצרה

 םיכמ ,םיתבה לא םויה רואל םיצרפתמ ויה םינייוזמ םיאטיל
 יתבב ודבעש תויאטיל םישנ .דיב אבה לכמ םיחקולו םידוהיב
 לע תועיבצמ ,םינייוזמ םירבג תיוולב תואב ויה םידוהיה
 םמויק לע ועדיש ךרע-ירבד ,ףסכ תושרודו רבעשל-ןהידיבעמ
 .דועו

 : תויוללעתהה לע םידע המכ לש םהירופיס ןלהל
 -יטקרסקה חטשב הדובעל םידוהי תצובק החקלנ םעפ (א

 וב ןימטהל ידכ רפחנש ,רוב לא ודירוה םישנאה תא .,םינ

 לעו ,ךרעב םירטמ ינש לש קמועב רופח היה רובה .הפשא
 םירפוחה .דחא רטמ דועב םוי ותואב וקימעהל היה םידוהיה

 הדובעב םיליגר ויה אלו םיישפוח תועוצקמ ילעב םבורב ויה

 -תועונת לכש ,ושרדו םבג לע ודמע םיטסיביטקא"'ה םלוא ,וז
 -- רקיעהו ,רתויב בוטה דצה לע הנשעית הריפחה תעשב ףוגה
 עיגתו "דחא שוג"ב תאה יבג לעמ ךלשות הרופחה המדאהש
 לכ לע .ררופתהל ילב תומילשב הלעמל רובה תפש לא
 ודמעש ,םיחיגשמהמ חצר-תרעה םידוהיה וגפס "האיגש"
 -תיבב הרומ היהש ,דחא למס .םיכורא תוטומ םהידיבו הלעמל

 םידוהיל דמלל ידכ ,רובה לא םימעפ המכ דרי ,יממע רפס
 םשל תאה תא ידוהימ ופטחב ,םעפ ידמ םלוא .הכאלמה תא
 בגא עורזה לע המויא הכמ תקב ול קינעמ היה ,המגדה

 ,ברע תונפל "...הריבשב אלא הנקת הל ןיא וזכ די" :רבסה
 -ירובש דוחיבו ,םיעוצפה רפסמ לודג היה ,הדובעה םותב
 .טסויאפ לא םלוכ ולבוה םה .עורז

 םידוהי תצובק הצמשל עודיה סאגו'זיא ליבוה דחא םוי (ב
 םוקמל םוקממ ריבעהל םהילע היה .תבכרה-תנחתב הדובעל

 היה םייגש לעו ,ג"ק 200 הלקשמ תיבח לכ .קלד-תויבח
 ולכי אל םה .םהיניב םישלחל דחוימב ,רבדה היה השק ,התאשל
 תוואת תא קפיס אל הז .ףוס ילב ונועו וכוה םה .ץמאמב דומעל
 ולבקי" יכ ,סאנו'זיא זירכה הדובעה םויסב .תוללעתההו חצרה
 סאנו'זיא ."רירקהו חצה ריוואב חונל ולכוי ךכ-רחאו םח ץחרמ
 םש ויה .טלמל תשורחה-תיבל םידוהיה תא וליבוה וישנאו
 אלמל ווטצנ םידוהיה .יובכ יתלב דיס םיאלמ םילודג תורוב
 ורדוס םידוהיה .עפעפלו חותרל לחה דיסה .םימ תורובה תא
 םימב תוחשלו תורובל ץופקל םהילע היה ,תורובל ביבסמ

 הסינש ימ .םירטושה ידי-לע ףחדנ -- ץפק אלש ימ .םיחתורה

 ידוהי היה םיללמואה ןיב .םיבורה-תותקב הכוה -- תאצל
 ,םיחצורה ודשח .םימל לעמ הובג ושאר קיזחהל לדתשהש ,ןקז

 לע הבורה תקב ומלה םה .ונקז לע רומשל הצור ידוהיהש
 ותולעהל םירחאה וחילצהש דע .רובה ךותל ללצ אוהו ושאר
 ואצוה םיצוצרו םירובש .הבכ םרואו ויניע ופרשנ ,דיסה ךותמ
 קלחו ,טסויאפל הדמשהל רשי חלשנ קלח ,תורובהמ םידוהיה
 .רהוסח-תיבל --

 יזבינופ שיא ,לדנג ריאמ ויתונורכזב רפסמ וטיגה לוסיח לע
 אטיל רורחש םע וריעל רזח ,תוצעומה-תירבל חורבל קיפסהש

 אט*ל תודה*י

 : הליהקה לש םינורחאה הימי לע םלטרפו עדימ ףסאו םיצאנהמ
 לע הנוממ היהש ,ופאטשיגה ןיצק וילא ארק דחא רקוב
 תופי םינפ רבסב ותוא לביק אוה .וטיגה גיצנ תא ,וטיגה
 תופיפצמ םיקנחנ םתאש האור ינא" :הככ ,ךרעב ,ול רמאו
 עורג םיאנתב קיזחהלו ךישמהל רשפא"יא .םכלש וטיגב
 םכתא רדסל ךיא בשוחו דימת ךלהתמ ינא ,יל ונימאה .ןאצמ
 מ"ק השימח) טסויאפב הנה .םכב ץעוויהל ינוצרב .בוט רתוי
 אבצה לש םילודגה םיניטקרסקה םיקיר םידמוע (ריעל ץוחמ
 ,םיעדוי םתאש יפכ ,ךכל ףסונ .תוורואהו םינסחמה םע דחי
 תוניגב ודבעת םתא .בחרמ תודשו קרי ינגב םוקמה ףקומ
 קרי ינג םכל רוסמנ םכתדובעל הרומתבו ונלש קריה
 תובצקומה לכואה תונמ תא לבקל ופיסות םתא . . .ונלשמ
 םכתבושת ונתו הפי ובשיח .םכל עירפי אל שיאו םילעופל

 דחפב וסחייתה ,םנואכדו םלביס תורמל ,וטיגה ידוהי .יירהמ
 קיפסמ רבכ םהל היה .ופאטשיגה ןיצק לש תוקותמה םילמל
 ןכלו .םהל תנמוזמ הרצ וזיא עדוי ימ :ובשח םה .ער ןויסנ
 רשאכ .הרבעהה תא ,רשפאש המכ דע ,התע תעל תוחדל יוצר
 -יצנש םיצור םידוהיהש ,רמא ,וטיגה גיצנ ,םויה תרחמל ,רזח
 םוקמה םא םהיניע ומב ואריו םוקמב ורקבי םידוהי םיג
 ימצעב" : החמשב ינמרגה בישה ,דואמ ןוכנ .ודיקפתל םיאתמ
 הרובחת םכל רדסמ ינא ,יתובר ,רחמ .תאז םכל עיצהל יתיצר
 ."םוקמב םמצעב רקבל ,רמשמ תחת ,ולכוי םידוהיהו

 לאשו ןיצקה דימ םהל ארק רוקיבהמ םיגיצנה בוש רחאל
 םיסורה םיניטקרסקהש ונע םיגיצנה .םכתבושת המ :זגורב
 : רקיעהו .תוורואה קר תומלש וראשנ תולודגה תוצצפההמ
 םימה תוראב לנשו םיסורה םימה תורוניצ .םימ םוקמב ןיא
 .םימ ילב תויחל רשפא-יא ןה .םימותס

 .לוכי ינניא דחא םויב םקשל לכה תא" : קוחצב ץרפ ינמרגה
 רופחל וליחתתו םכידיב םלרדעמ וחקת םכאוב םע דימ ,לבא
 רדסנ םייתניב !םכל ורסחי אל םימ -- יתרבד לע .םימ תורוב
 תא ןקתל ולכות ףרוחה אוב לדעו ביבסמ רשא םיתבב םכתא
 ."ונתאמ ולבקת ןינבה ירמוח לכ תא .םיניטקרסקה

 ליהקהל הוויצו וטיגל ופאטשיגה ןיצק עיגה ברע תונפל
 םהינפב ומואנבו רכיכה לא ,רשפאה לככ םיבר ,םישנאה
 .תופיפצמ םיקנחנ םהש ךיא תוארל לוכי ונניאש ,רמא
 .םלבס לע לקהל ךיא בושחלמ קיספמ וניאש ול ונימאיש
 םוש םכל רסחל אל םש ,טסונאפל ורבעתש םימיכסמ םכיגיצנ
 : םתא הנתמ אוה דחא יאנת קר .םיעבש היהתו ודבעת .רבד
 םה .ךכל יאנפ ןיא םהל .םמצעב רדסל םהילע הרבעהה תא
 םירכיא תולגע הפ הנדומעת רקובב ששב רחמ .ורזעי קר
 לייטל םמצע וחירטי ראשה לכ .םידליו םילוח ,םינקז ליבשב
 םוש .ןאכ םייתניב וראשיי םיטיהרהו םיצפחה .לגרב תצק

 אצי אל שיא .רחואמ רתוי םתוא ואיבי .רסחי אל רבד
 םידדצה ינשמ .והשימ םע הלמ ףא ףילחהל אל ,ומוקממ
 ידכ ,וולי םידיחי םיאטיל םירמושו םידוהיה םינרדסה וכלי
 .םינומהה םעזמ םידוהיה לע רומשל
 חוננ ונלוכ !םוקמ םושל ךלנ אל" :הקעדזה תעגושמה היח
 /! ידוהיה תורבקה-תיבב
 איצוהל אל" -- ןיצקה ךישמה -- "תוידוהי םישנ .םתאוי
 דימ ורזחת -- ןכמ הגה עמשא םא ! תועמוש ןתא ,הפהמ הגה
 | ."וטיגל
 ,'זבינופ תוצוחב הבנדזה ,41 טסוגוא עצמאב ,רקובב תרחמל



 הדשה ירע

 םידוהי םע םירכיא תולגע לש הכורא הרוש ,םוי יצח ךשמב
 םה .םיכורא לבסו בער ירחא ומכ םימונצו םירוויח ,םינועמ
 .ונב התואו ויח הבש ריעה ךרד לגרב ובחסנ וא תולגעב ובשי

 םעורז לע םיבוהצ םיטרס םע םהלש םינרדסה וכלה םידדצהמ

 םיפוצרפ םע ,םינייוזמ םירוכיש םיימוקמ םיאטיל םיריעצו

 .םיבלכ םע הצובק לכל ביבסמ וכלה ,םינשודמ

 ליבוהל ולחה (א"'שת לולאב 'א) 1941 טסוגואב 24-ב (ג

 תוצובקב ולבוה םה .הדמשהל טסויאפל וטיגהמ םידוהיה תא םג

 לע םתוא םיבישומ ויה גרהה-םוקמל םעיגהב .שיא 200 לש
 -תונוכמו םיבורב םינייוזמ םיאטיל םירמוש םביבסשכ ,םהיכרב

 .הינש הצובק םיאיבמ ויה הצובק םיחצור ויהש רחאל .הירי

 ,םירמושה ידי-לע תוירזכאב בחסנ היה תכלל בריסש ימ
 חוכב םיאיצומ ויה םיכרה םידליה תא .םיבורה-תותקב והוכיהש

 היה קחשמ .תורובה ךותל םתוא םיקרוזו םהיתוהמא תועורזמ
 םיחצורה .ריוואב םתקירז תעב םידליב עולקל םיחצורה ידיב
 םיללועה ןיבמ םיבר .םהיתויריב ואיטחהו םירוכיש בורל ויה
 -ורעשב םידליה תא םימירמ ויה םיחצורה .תורובל םייח ולפנ

 .םהידקדק תא םיצצורמ חדקאבו םהית
 לגסה לע םילוחה-תיב ילוח לש התיה הנורחאה הצובקה

 .םינבל םיקולחב םהשכ ואבוה תויחאהו םיאפורה .יאופרה

 רובל םעיגהב .ןמטוג .ט רי'ד םסרופמה אפורה םג היה םהיניב

 אוה .םחור תא דדועו יאופרה לגסלו םילוחל ןמטוג ר"'ד הנפ

 .אושל היהי אל ךופשה םמד יכ ,םרומ שארב תומל םהל ארק

 ,הנה" :רמאו "םיחצור"ה דחאל וטישוה ,וליעמ תא חקל אוה
 .ךייח ימי לכל קיפסיש רופת ףסכ הפ אצמת ,יליעמ תא תק

 ."איטחת אלש הארו יזחל רשי ותוא ןווכ ,ךבור תא םרה

 םיאלמ תורובה ויה רקובב תרחמל .חבטה ךשמנ הלילו םוי

 תומרע ומרענ תורובל ביבסמ .םיחצרנה תויווגב םהיתודג לע

 םישפחמ ,תומרעב םירקנמ ויה םיחצורה .םיילענו םידגב לש

 .םהיניעב ןח אצמש המ לכ םמצעל םירחובו

 ,דחא רובב .םייטייבוס המחלמ-ייובש ואיבה תורובה יוסיכל
 דותמ ותוא ואיצוה םייובשה .יח דליב וניחבה ,םיגורהה ןיב
 וניחבה םיאטילה םירמושה .םיחישה ןיב ואיבחהל וסינו רובה
 םירמושה ןיב םג ויה .םתוא וכיהו םייובשה לע וקעצ ,השעמב
 :ןעט סאקסוארבמד רטושה ךא .חורבל דליל תושרהל ועיצהש

 בריק אוה ."ונב םקניי םדה תרחא ,גורהל בטומ ,רשפא-יא"

 .וגרהו וב הרי ,דליה חצמל וחדקא תא
 חצרה םייתסנ (א"שת לולאב 'ג) טסוגואב 26-ה לש וברעב

 .םיסוכמו םיאלמ ויה תורובה לכ .ינומהה

 : 'זבינופב םיחצרנה רפסמ ןתינ "רגי ח"וד"ב

 (םישנ 11 ,םירבג 59) םידוהי 70 1

 (םישנ 15 ,םירבג 234) םידוהי 249 1

 (םישנ 41 ,םירבג 362) םידוהי 4035 1

 (םישנ 50 ,םירבג 450) םידוהי 500 1

 (םידלי 1609 ,םישנ 4602 ,םירבג 1312) םידוהי 7523 1

 םידוהי 8745 לכה-ךסב

 .ישיא חור-ץמוא לש םיבר םירקמ ויה חבטה תעב

 רחאל ,לגס רזעילא-השמש ,םיאטיל ורפיס המחלמה ירחא

 לע לפנתהו ויתוחוכ תיראשב םמורתה ,השק עצפנו הרונש

 ,וקנחל הסינו יאטיל חצור
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 יצאנה שוביכה תונשב
 .'זבינופב הדובעל

 הדובעל םידוהי 33 לש הצובק הנליוומ האבוה 1942 תישארב

 היהש תיבב ,היסנכ לומ ,ריעה זכרמב וררוגתה םה .תורעיב
 .םידוהיל ונמזב ךייש

 הזוחאב דובעל םידוהי תצובק הנליוומ ואיבה 1943 ביבאב
 ינמרגה זוחמה-רסימוקל הנתמב הורסמ םיצאנה רשא ,ןאנאטס
 -והיה תא .אטילב "שדחה רדסה" תגהנה לע הרקוהכ ןאמיונ

 ךשוחב ,םירונתו תונולח אלל ףירצב ,"ודוס" בוחרב וקיזחה םיד

 .חורבל חילצה םהמ קלח .ןוזמ אלל ,רוקו

 הילעש הבצמ םינבאה תורבק לע המקוה המחלמה ירחא
 וז הבצמ .וזכ התירח םע אטילב תודיחיהמ ,דוד-ןגמ תורח

 רשא ,טרפייפ לאומש לש תצרמנה ותוליעפל תודוה המקוה
 עיקשה אוה .הבוניקארק--'זבינופ תביבסב הרייעמ ואצומ

 ידיב וראשנש לארשי ימותי תא ףוסאל םיאלנ-יתלב םיצמאמ

 .םטלקל ומיכסה רשא תוידוהי תוחפשמל םריזחהלו םיאטיל
 תורושב םחלנ םש ,מ"הירבמ רזח רשאכ שיאה היה 25 ןב
 שידקה ונוה לכ תא .יטייבוסה אבצב תיאטילה היזבידה

 וישופיחב הבוטירב ותויהב ,1948 תנשב .וז שדוק-תדובעל
 .םיאטיל ידיב חצרנ ,ידוהי דלי ירחא

 ישודק חצרל הנשה םויב ,הבצמה דיל תויתנשה םהיתושיגפב
 -שנלו םהיריקי תומשנל שידק 'זבינופ ידירש םירמוא ,'זבינופ

 .טרפייפ לאומש לש הרוהטה ותמ
 -ילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב |
 'זבינופ תוביבסב םיחאה-תורבק םיעיפומ /ב קלח "אט
 : ןלהלדכ

 תיחרזמ מ"ק 8-כ ,(טסויאפ) הבונגרוק רעי -- םוקמה 1
 ; 1941 טסוגוא -- ןמזה ; טסויאפ רפכה תבריקב ,'זבינופל

 .8,000 לעמ -- םיחצרנה רפסמ
 תיחרזמ-תימורד מ"ק ינש ,(יאנוינאטס) גנילרזייק רעי 2

 103 וחצרנ 21.7.41-ב (א :ןמזה ;יאי'זלאו לש שיבכהמ

 לש תרתחמה ירבח 48 וחצרנ 5.6.42-ב (ב ; םישנו םירבג

 .הל'זופ .ק תצובק
 ,'זביגופל תיחרזמ-תינופצ מ"ק 13-כ ,הקוריה השרוחה 3

 רבמטפס--ילוי -- ןמזה ; קינלובאו--'זבינופ שיבכה לע
 .םידליו םישנ ,םירבג 4,500דכ -- םיחצרנה רפסמ ;1

 םידוהי םעפ ידמ םינמרגה ואיבה

 תורוקמ

 "םשו די" ןויכרא ,רווארב סירובו ןייטשנייו השירג תויודע

 .א ; 14057/179 "םשו די" ןויכרא ,הפי קודצ תונורכז ;, 3

 ,"קאשינאי ןוא שזעווענאפ ןיא ןרעגאל עדמערפ יד" : ימלשורי

 יד ןראוועג טקונייפראפ ןענייז יוזא" : ראג ףסוי ;''א ךרכ "עטיל"

 ,"תונורכז" ,טיול םהרבא ;'א ךרכ "עטיל" ,"שזעווענאפ ןיא ןדיי

 ,(תיאטיל) 'יה'זאיוונה דיל תוומה תובקע" רפסה ; "םשו די" ןויכרא

 .1961 הנליו

 לרדינופ
 (עגאסכענ ז5)

 .קושיקאר זוחמב ,אטיל לש יחרזמ-ינופצה הקלחב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 100-כ הב ויח האושה תנשב

 -ולַשו הרייעב םג וכרענ םיטייבוסל םינמרגה ןיב תוברקה
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 .החרב תידוהיה היסולכואה לכ .ופרשנ היתבמ םיעבר הש
 .תוצעומה-תירבל םשמו היבטלל לובגה תא רובעל וצר םיבר
 תא וריתה אל תונוטלשהש רחאמ ,ןכ תושעל םהל ןתינ אל
 .םיאתמ ןוישר אלל רבעמה

 ינויב 27-ב וא 26-ב םינמרגה תסינכו תוברקה ךוש םע
 םהיתב יכ ,סנכיהל ןאל היה אל םבורל .םירזוח םידוהיה ולחה
 טעמה ךותמ םהל וצקוהש םינבמב דחי וזכור םה .ופרשנ
 .וראשנש

 -ובעל םילבומ ויה םה .םידליהו םישנה ןמ ודרפוה םירבגה
 תליחתבש דע םהב וללעתה .תוליפשמו תוכרפמ ,תונוש תוד
 ידוהי םע דחי וחצרג םשו קושיקארל וחלשנ טסוגוא שדוח
 .הביבסהו קושיקאר

 תורוקמ

 .םילשורי ,טדימש רסיא תודע

 (קושיקאר : האר)

 לוב5
 ( 45/1 צ5)

 -תמחלמ ץורפב .'זריב זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע
 .םידוהי 1,500דכ הב ויה הינשה םלועה

 ורצענ םויה תרחמל .26.6.41-ב לובסופל וסנכנ םינמרגה
 .אריפש דודו ןאמרופ ןנח ,ןילימ הימחנ ,רמ'צרק הנייש

 ושבחנ םירוצעהמ קלח .םיינומה םירצעמ ולחה 4.7.41-ב

 .רברפ לאוי לש תואובתה ןסחמב קלחו ימוקמה אלכה-תיבב
 איצוהל ועבתו םיאטיל םירטוש ינשו םינמרג ינש ועיגה הלילב

 וקלתסנ דחוש םהל ןתינש רחאל קר .תוריעצ תורענ םהילא
 .םוקמה ןמ

 "ולשמ ינשב םירוצעה םידוהיה ורבעוה םידחא םימי רובעכ
 ,לובסופל ורזח ןהו וררחוש םישנהמ קלח .ילוואש אלכל םיח
 ילוואשב וראשנש ולא ןיבמ .םידוהיה ראש םע דחי ודמשוה הב
 .םייחב תודחא וראשנ

 בוחרמ קלח וצקוה וטיגה חטשל .וטיג םקוה ילוי עצמאב

 תצעומ שאר ,סיטודלאמ עיגה דחא םוי .ןבילופ בוחרו 'זריב

 ,ותושרבש בהזהו ףסכה תא רוסמיש ימ לכ יכ עידוהו ,הרייעה

 הלאמ .הסאבופופ לחנה דילש בורקה הנחמב הדובעל חלשיי
 .וטיגל ורזחוה םהו ףסכהו בהזה וחקלנ העדוהל ותפתנש

 תצעוממ לביק ותקפסא תא .רצק ןמז דמעמ קיזחה וטיגה
 הרייעה בר דמע השארב רשא ,הינכרצ וב המקוה .הרייעה
 .קינלוגא קחצי 'ר

 םיאטילה תוללותשהל םינותנו עשי ירסח םידוהיה ויה וטיגב
 לובסופ ידוהי לע רבעש הממ טעמ .םהירמושו םהישגונ -
 טסוגואב 237-ב קינלוגא ברה בתכש בתכממ דומלל רשפא

 ידוהי וחצרנש ינפל םימי השולש ,ילוואשב וטיגה שארל 1941 =
 ...ונליצהל ולדתשתש השקבב םכילא םינופ ונא" : לובסופ

 לע הלועה לככ םיאטילה םישוע ךכ םושמו ונלצא םינמרג ןיא

 םייח ונא .ירמגל ונתוא ודדשש ךכ-לע םירבדמ ונא ןיא .םחור

 ולכות ילוא ואר ,אנ ומחר .עגר לכב הייופצה ,הארונ הנכסב
 ."ונליצהל םיינמרגה תונוטלשה לע עיפשהל

 -ייעה ידוהי וילא ואבוה וטיגה לוסיח ינפל םידחא תועובש

 אטיל תודהי

 .קינלובאו טאלאס ,יקשאו ,ןאיפמופ ,לקשינאי : תוכומסה תור

 םידוהיה לכ לעש ,וצ אצוה (א"שת לולאב 'ג) 26.8.41"ב
 םה .(וטיגה תולובגל ץוחמ היהש) שרדמה-תיבב זכרתהל
 וחלשיי יכ ,םשוכרו םהילטלטמ לכ תא םתא תחקל ווטצנ
 רשא ,םידליהו םישנהמ םירבגה ודרפוה שרדמה-תיבב .הדובעל

 .הנליו בוחרב רשא יאטילה יממעה רפסה-תיב ןיינבל ורבעוה
 ,הרייעהמ מ"ק 4-כ ,קיידא'ז תשרוחל ואצוה םוי ותואב

 .הבר תוירזכאב וחצרנ םשו

 דוע לובסופ ילוצינ ידיב השענ םיחאה-רבק לע ןושאר ןויצ
 ,תירבעב ומשרו רבקה לע ץע"חול וביצה םה .1944 רבמטפסב
 ,ומקוה המוקמבו הרסוה וז הבצמ .לובסופ ידוהי ורבקנ הפ יכ
 תובותכ ןהילעו תובצמ יתש ,לובסופ ידירש לש םתרזעב

 םייטייבוס םיחרזא 5,000-כ ורבקנ ןאכש ,תיאטילו תיסורב
 .ןיצירקו ןייואד ,לקשינאי ,קינלובאו ,לובסופ תורייעהמ

 25-ב ,םישודקה תורבק לע ןורכזה-תובצמ יתש יוליג תעב
 הנורחאה םכרד לע הרפיסו תיאטיל השא המאנ ,1963 טסוגואב
 תואטמיסב םידוהיה תא וליבוה רשאכ" :לובסופ ידוהי לש

 -מואה תוקעצו תויריה ידה רבכ ועמשנ ,השרוחל ךרדב הרייעה

 םה .םהל תורקל ךלוה המ דימ וספת םילבומה םידוהיה .םילל

 -רהל וליחתה םה .םהילטלטמ תורורצ םהילעמ קורזל וליחתה
 .םהינישו םהילגר ,םהידיב םהיליבומ לע ולפנתהו תודגנתה תוא

 םירזגל תוקוניתה תא וערק םה .ללותשהל וליחתה םיחצורה
 וכוה םילבומה םידוהיה .ךרדבש םיצעה לע םהישאר וצפינו
 תורובה לא חוכב ובחסנ םה .םיניכסו םיבורדתותק ,תועוצרב
 קרו ,םייחב םדועשכ תורובל וקרזנ םיבר .ורונו םינכומה
 םהירבקמ םיעוצפה ולחז הלילב .םהילגרבו םהידיב םיעוצפ

 טעמכו םיפדרמ םהירחא ונגריא םיחצורה לבא ,חורבל וסינו
 ."וספתנ םלוכ

 איה .זורומ 'בגה ,תחא השא קר לצניהלו חורבל החילצה

 רובעכ ,רובעל החילצה םיאטיל םירכמ תרזעבו האבחתה

 .הנבוק וטיגל םשמו ילוואש וטיגל ,םידחא םישדוח

 רדגה תא ץורפל שיא 40 וחילצה טסוגואב 26"ב יכ הארנ
 .וחצרנו וספתנ ,השולשל ץוחמ ,םלוכ .וטיגהמ חורבלו

 תצעומב חוכיו להנתה םידוהיה תדמשה לעש ,ןייצל ןיינעמ

 תא לסחל שי םאה :התיה קרפה לע הדמעש הלאשה .הרייעה
 ירבח בורו העבצה םג התיה !וטיגב םריאשהל וא םידוהיה
 .הדמשה דעב ועיבצה הצעומה

 ינפל הנורחאה העשל הייאר"דע התיהש ,רנטרג הנייש 'בגה
 .קיידא'ז רעיב םירבקהמ רפע התא האיבה ,לובסופב חבטה
 ."םשו די" ףתרמב רפעה ןמטנ 1973 תנשב

 -ילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 ,םירבג 1,349 םירובק קיידא'זב םיחאה-רבקבש ןייוצ ,"אט

 .26.8.41 אוה חצרה םוי יכו ,םידליו םישנ

 תורוקמ

 עקימורא יד ןופ ןוא לאווסאפ ןופ ןדיי יד ןופ םוקמוא" : סונייר ב

 .ךליאו 1859 'מע ,"עטיל" ץבוק ,י'ךעלטעטש

 ,ץבָאש"-סלג רתסא תויודע ,212 'מע ,"ילבש סקנפ" : ימלשורי .א

 .ביבא-לת ,ןמרופ סירוב ; רנרב-תעבג

 .7.4.75-המ לובסופ יאצוי דעו בתכמ



 הדשה ירע

 ןאיליפופ
 ( זז ₪ )

 .ילוואש זוחמה-ריעל ברעמ-ןופצמ מ"ק 40-כ ,הנטק הרייע

 תידוהיה היסולכואה התנמ םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב

 .שפנ 250דכ

 םתורישל .1941 ינויב 28-ב הרייעה תא וספת םינמרגה

 -וקפ תא ואלימ רשא ,םיאטיל "םיטסיביטקא" דימ ובצייתה

 ךורעל התיה תונושארה תודוקפה תחא .תונמאנב םהיתוד

 רואמה תא ,םינופלטה רשק תא קתנל ,םידוהיה יתבב םישופיח

 ,תוינוכמ ,םיינפוא : הרובחתה-יעצמא לכ תא םירחהל ,ילמשחה

 םהלש תיבה-קשמב קיסעהל םידוהיל היה רוסא .תולגעו םיסוס

 .ןוזמ-יכרצמ םידוהיל רוכמל רסאנ םיאטילה לע .םידוהי-אל

 -רכיכב םידוהיה לכ תא וזכיר שוביכל ןושארה םויב רבכ

 םקוסיע .ףסכה ,תועבטה ,םינועשה תא םהמ ודדשו ,קושה

 .םינקזה תורעש תשילת היה םינייוזמה םיאטילה לש עשעשמה

 תא וזזג .ל"ז ןיול ןהכה םהרבא 'ר ,ריעה בר תא וניע דוחיב

 טקשב אשנ ברה .רישלו וביבס דוקרל םידוהיה תא וצליאו ונקז

 .הליפת שחל ןמזה לכו ויתולבס תא

 -יטקא"ה .םהב תוללעתהו םידוהי ייוניע לש הפוקת הליחתה

 ,םירחאו הדאוי ,סוק'צוטס ,סוקצומ לש םתושארב "םיטסיב

 ויה םשמו ,קליו לואש לש ותרידב הלועפה-הטמ תא ועבק

 -ובעל םוי-םוי וחקלנ םידוהיה ."םתכאלמ'"'ל רקוב ידמ םיאצוי

 וקינ :תוליפשמו תושק תודובע ינימ לכב וקסעוה םה .הד

 ,םיעוצפ םילייח ינבל וסביכ ,תובוחרה ואטאיט ,שומיש-יתב
 .הרייעל ךומסה ,הטנָאו רהנה דיל םירוציב תיינבל תורוק ובחס

 הלודג תיאשמ "םיטסיביטקא"ה-הטמל העיגה ילויב 7זב

 -והיה תא תינוכמה ךותל ופחד םה .םיניוזמ .ס.ס ישנא האלמ

 לימחר שריה ןידה-יכרוע ויה םהיניב .ןכל םדוק ורצענש ,םיד

 ביל ןובשחה-האור ,יקסניבליפ םיינישה-תאפור ,הפי השמו

 רש השמ יאקסרובה ,ןייטשדלוג קחצי טנדוטסה ,ןוסקיציא

 ךרדב .ילוואשב אלכה-תיבל םתוא םיריבעמש ורמא ,םירחאו

 ,םירבק םמצעל רופחל וצלאנ םיללמואה .תוומל םהמ המכ ורונ

 וסוכו תוומהו םייחה ןיב םירפרפמ םדועב וכלשוה םכותלש

 .רפעב

 -והימ הרוהט" תויהל ןאילופופ הדעונ םימי עובש רובעכ

 תא רוסמלו םהיתב תא לוענל וויצ םידוהיה לכ לע ."םיד

 םהידיבשכ ,הרייעה ךרד הדעצב רובעל םהילע היה .תוחתפמה

 תויטנדוטסו םיטנדוטס תצובק .ןילאטס לשו ןינל לש תונומת

 ,ףסכ :ךרע לעב רבד לכ וחקלו םידוהיה ידגבב ושפיח םיאטיל

 -ידואשל םידוהיה תא וכילוה ךכ-רחא .םיעבונ םיטע ,םיטישכת

 םירבגה ןיב ודירפהו ,'ץיווַאשרב ליצאה לש ותזוחאל ,יאינ

 -ורבכעו םירבכע וצרשש ,תוורואב וקיזחה םלוכ תא .םישנל

 וריאשה םישנה תא .השק הדובעל וכילוה םירבגה תא .םיש

 רעיה עצמאב .תולשבמ תויהל ווטצנ ןהמ המכ .ןשפנל םייתניב

 ןזרג .םינבלמ םינטק םידומע 4 לע ,ךלכולמ ,לודג דוד וביצה

 .חבטמה-ילכ ויה ןיכסו

 ,םיאטילה םיחצורה ןיב רתויב םיירזכאה דחא ,סוקצומ

 .ולשבל הוויצו וטחש ,ריזח ןימזה אוה .הנחמה להנמל הגמתנ

 ןמ םירחא םידוהי המכו ןיול ברה תא "דביכ" הנושארה הנמב

 םימ אלמ ףתרמל םתוא ךילשה לוכאל ובריס רשאכ .הרייעה

 ...ריזח קרמ תואלמ תורעק לוכאל םתוא ץליאו םייכרבל דע
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 -וכיש םיאטיל 30 ורעתסה (א"שת זומתב גייכ) ילויב 18-ב
 -רסב ,הלעמו 16 ליגמ םירבגה תא ואיצוהו ,םידוהיה לע םיר

 ולגי אלש ,הירי-תונוכמב ופיקה םישנה תא .שיא 45-כ לכה

 תויריב ותימי ,חורבל והשימ זעי םאש וריהזה םה .תודגנתה

 ועציב םירבגה תאצוה ינפל .םיראשנה ןיבמ םישנא הרשע

 םירגובמ םידוהי המכ .םתוא וכיהו וניע ,"םידש דוקיר" םתא

 רעיל ואיצוה םירבגה ראש לכ תא .םוקמב וב םיתמ ולפנ

 .תויריב םותימהו

 .אושנמ השק היה םבצמ .הנחמב וראשנ םידליהו םישנה

 םתוא ודקפ תולחמ .םויא יראטינס בצמב ,ןוזמ אלל וראשנ םה

 .הנתינ אל תיאופר הרזע םושו

 תולגע לע םידליהו םישנה ראש תא וסימעה טסוגואב 25דב

 -תיבב םורגס םש ,רגא'זל םוליבוה תנייוזמ הרימש תחתו

 תורייעמ םידוהיה ידירש רבכ ואצמנ וב םוקמ ,ימוקמה שרדמה

 .ילוואש זוחמב

 סוקנאטס יאטילה םהינפ תא םדיק ,רגא'זל ועיגה רשאכ

 תומל ןמזמ רבכ םיכירצ םתייה םידוהיה םתא" :רמאו

 תא "...לוכאל םכל ןתינ תוצירחב ודבעת םא לבא ,םיבלככ

 ,קושיליוודאר ,ןאימקוא ,ןאשרוק ,ןאיליפופמ ואבוהש הלא

 וליחתהש רגא'ז לש עבורב ובישוה ,תורחא םירעו הנשקֶאו

 ,וטיג םוקי ןאכש םשורה רצונ ,הרואכל .ליית-ירדג ופיקהל

 ,םיבטלו םיאטיל םיאב ויה םעפל םעפמ ךא .תויחל ולכוי וב

 םיסנוא ,םירבגה תא םינעמו םידוהי לש תוצובק םיאיצומ

 .היריב םלוכ תא םיתיממ ףוסבלו םישנה תא

 זא .(בי'שת ירשת א"י) רבוטקואב 2-ב אב יגארטה ףוסה

 ךומסה רעיל רגא'זב םיזכורמ ויהש םידוהיה לכ תא ואיצוה

 .תויריב םותימחו

 -ילב ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 לע ,הרייעה דיל דחאה :םירבק ינש םינמוסמ /ב קלח "אט

 ; םייטייבוס םילייח 125 םירובק םש ,הטנַאווה רהנ תדג

 8-כ ,יאי'ציבליד רפכה תבריקב ,יאנידואש רעי -- ינשה
 רפסמ ; 22.7.1941 -- ןמזה .ןאיליפופל תיברעמ-תימורד מ"ק
 .55 -- םיחצרנה

 תורוקמ

 .ב"הרא ,רנידרג קחצי ; הילרטסוא ,קליו תיבל ןמביוט הטרב תויודע

 יורקופ
 (?גאתטס]ט5)

 -ריע ,ילוואשל החרזמ מ"ק 35-כ תנכוש יורקופ הרייעה

 .זוחמה
 .תוידוהי תוחפשמ 120-כ ,םידוהי 454 הב ויח 1939 תנשב

 "םיטסיביטקא" .1941 ינויב 28-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 וללעתה םה .םידוהיה יתב סרהבו דושב דימ וליחתה םיאטיל

 ילויב 10-ב .םשוכר תא ודדשו חצר-תוכמ םוכיה ,םידוהיב

 ירוחאמ היריב םותימהו םהיתבמ םידוהיה םירבגה תא ואיצוה
 .וטיגב ,דחא םוקמב וסניכ םידליהו םישנה תא .הרייעה

 לא םלוכ תא וליבוה זאו תועובש המכ רמשמ תחת םוקיזחה

 .םוחצרו ,םינכומ תורוב רבכ ויה םש ,הרייעל ץוחמ
 םוריבעהש ןויכ ידיימ ןוילכמ ולצינ יורקופ ידוהימ המכ

 .םירבגה חצר ינפל םימי העברא ילוואש וטיגל
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 םע דחי ותימה אל ,רביירש .מ ,יורקופ לש אפורה תא

 .ועוצקמב דובעלו הרייעב ראשיהל ול ושריה .םידוהיה לכ
 וספתנש םידוהי םירשעכ דוע םע דחי והותימה 1942 לירפאב
 .הביבסבש םירפכב םהיאובחמב

 "ילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 -לאקאקרומ תשרוחב אצמנ םיתאה-רבקש םושר ,'ב קלח "אט
 300-כ םש םירובק ,יורקופל תיחרזמ-תימורד מ"ק 3  ,סינ
 .1941 ץיק -- חצרה ןמזו ,שפנ

 תורוקמ

 .הילטיאב אטיל ידוהי לש יזכרמה דעווה ןולאש ,רייש לאומש תודע

 .ילבאש סקנפ ,ימלשורי ,א

 ןיטיוושופ
 ( 4 הי/דיזאצ 5 )

 תקחורמ איה .ילוואש זוחמב ,אטיל לש הנופצב הנטק הרייע
 תוחפשמ 20-כ הב ויח האושה תנשב .יבטלה לובגהמ מ"ק 2
 .תוידוהי

 -- םיאטיל םינמואל הרייעב ונגראתה םינמרגה תסינכ םע

 -וצעמ אלל הב וטלשו הילע וטלתשה רשא -- "םיטסיביטקא"
 םויס םע) סיבוריפא רפסה-תיב להנמ דמע םשארב .םיר

 הכז ותומבו ,הנליווב רפס-תיב להגמ שמיש המחלמה
 .("בושח ןקסעו םדא"כ לבא-תועדומל

 -תמ ויה "םיטסיביטקא"ה .דימ הלחה םיאטילה תוללותשה =
 עיגהו הרק .םהיבשויב םיללעתמו םידוהיה יתבל םיצרפ

 םע דחי רכתשהו התש אוה .קושינאימ ינמרג ןיצק הרייעל
 .ןיטליט ןאי יבטלהו הקטאלאו סילורק יאטילה :םיריעצ ינש
 ותדכנל ולפטנו רייורב ידוהיה תיבל וכלה ןייב םבל בוטב
 והוגרהו וב ורי םהו דגנתהל הסינ שישיה אבסה .הריעצה
 ינבמ דחא םיאטיל םיריעצ וליבוה ךיא םג ואר .םוקמב
 תותופכ םהידי ,רמ לציא-שריה לש ודכנ תאו לגס והיתתמ
 .םיבורדתותקב םהב םיכמ םינוירבהו

 .םהיתב תא בוזעל םידוהיה לכ ווטצנ ןמז-תפוקת רובעכ

 ,למיי'זל ךרדב ,"ןבאה תנחט" דילש קיתעה םסאב ואלכנ םה
 םוי לכ םתוא םיליבומ ויה ןאכמ ."ןיזגמ" םשב עודי היהש
 .תואלקחב הדובעל

 רתויה םירעב םירכמו םיבורק ויה םידוהיה לכל טעמכ
 .םהיבורק םע דחאתהלו ןיטיוושופמ קמחתהל וסינ םהו ,תולודג

 ןולגע ורכש םה .יקסבולזוק תחפשמ םג תושעל התסינ ךכ
 .ילואשל עיגהל הנווכ ךות ,יאשחב ,הלילב ואציו יאטיל
 ירחא יאטיל דוע םע דחי ףדר אוה ,סיבוריפאל רבדה עדונשמ
 קשנב .ילוואשמ קוחר אל התוא קיבדהו תטלמנה החפשמה
 םימיה ורבע" :םתמועל ארק ,הלגעהמ תדרל םהילע םייא
 .לגרב ןיטיוושופל רוזחל םצליאו ,"םיאטילה לע םתבכר םתאש

 םוריבעהו תולגעב ןיטיוושופ ידוהי תא ובישוה ןמז רובעכ

 .הביבסהו רגא'ז ידוהי םע דחי ופסינ םש .רגא'זל
 ,ב"שת םירופיכה-םוי תרחמל ופסינ םהש חינהל שי
1,, 

 תורוקמ

 .ןואריק ,(ץיבוביל) יללה ריאמ לש ותמישר

 אט*ל תודהי

 טאלשופ
( 01:46 1 08 ) 

 ויח האושה תנשב .'זבינופ זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע
 .םידוהי 100-כ הב

 טאלשופב ולחה םיגמרגה תשילפל ןושארה םויב רבכ

 רשק םהל היהש ,הלא ויה םינושארה תונברקה .חצרו םירצעמ
 -יברה םויב הלח תמיוסמ הגופה .יטייבוסה ןוטלשה םע והשלכ
 .טאלשופל סנכנו םודאה אבצה רזח רשאכ ,1941 ינויב 25 ,יע
 םיטייבוסל תודגנתה לכ וליג אל םיאטילה "םיטסיביטקא"ה
 | תא םודאה אבצה בזע רשאכ ,ינויב 277ב ,םיימוי רובעכ קרו
 .הרייעב טולשל ורזחו םהיאובחממ וחיגה טאלשופ

 .טאלשופ ידוהיל עריאש המ לע קייודמ עדימ ונל ןיא
 (949 'מע ,'ב קלח) "הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה"

 דחי םיטסישאפה םישבוכה וחצר 1941 ילוי שדוחבש ,הריכזמ
 .םוקמה יבשותמ לודג קלח םיימוקמה םיינגרובה םינמואלה םע

 .םידוהיל דחוימב איה הנווכהש ריעהל רתומל

 הרויפ
( 24[015) 

 ,הטוניוול לליש ןיב שיבכה לע ,אטיל לש הברעמב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 30-כ הב ויח האושה תנשב .גירוואט זוחמב

 םהש ,חינהל שי .הרויפב םידוהיה תורוק לע םיטרפ ונל ןיא
 .לליש ידוהי םע דחי וחצרנ
 (לליש : האר)

 קושיווליפ
 ( זז /158141)

 זוחמב ,אטיל לש יברעמ-ימורדה קלחב תאצמנ קושיווליפ
 .קשיבוקליו

 הרייעב ויח הינמרגל תוצעומה-תירב ןיב המחלמה ץורפב
 .ינויב 237-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה .םידוהי םיבשות 1,000דכ
 לצרה ומשו שישי ,ןושארה ידוהיה ןברקה לפנ םתסינכ םע
 םעטמ .הרייעב וטלש הלאו תיאטילה הרטשמה הנגראתנ .אירול

 היה הרטשמה שאר .ורזועו טנאדנמוקה קר ויה םינמרגה

 ,בוהצה יאלטה תאישנ רבדב הדוקפה האצוה ינויב 28-ב ,יאטיל
 העשה רחא תובוחרב הכילהה הרסאנו תוכרדמב שומישה רסאנ

 לע רבעש ,דחאו .קושב תונקל םידוהיה לע רסאנ ןכו ,ברעב 8
 .יאטיל רטוש ידי-לע הקלוהו ספתנ ,הז רוסיא

 קושה רככב וסנוכ דחא םוי .תויוללעתה לש השרפ הלחה
 תא וזזג םש .קינזר םהרבא ברה םשארבו םידוהיה יבושח
 הל וארק םידוהיהש תולמעתה ,"למעתהל" םוצליאו םהינקז
 -ובעל םיאטילה ידי-לע ואצוה םידוהיה ."םידשה לוחמ" םשב

 הרזחב םתוא םיליבומ ויה הדובעה םותב .תוסואמו תושק תוד
 הצלאנ דחא םוי .םתוא "םילמעמ" ויה בוש םשו ,תוציב ךרד
 הדובעה ןמ תכלל ,םימחפ תנעטהב ודבעש ,שיא 70 תב הצובק
 םירבגה ודרפוה ילוי תליחתב .מ"ק 2 לש קחרמ עברא לע

 ירחא ,הבנוטנא בוחרב דחא םסאב וזכורו םידליהו םישנה ןמ



 תוטה ירע

 .םהידגבב קדקודמ שופיח ךרענש

 לבייל םע ,הרפתמ הנגרוא רמארק טנאדנמוקה תדוקפ יפל

 תוללעתה לע רמארקל ורפיס םידוהיה .ישאר טייחכ גרביז

 ועיגהש עדי אלש רמאו בישקה טנאדנמוקה .םהב םיאטילה

 רוסאש הדוקפ האצוה םויה תרחמל .ךכ ידכ דע םירבדה

 םשמ תחקלו ידוהי תיבל סנכיהל ,ונממ ןוישר ילב ,םיאטילל
 ליג דע םישנו 50 ליג דע םירבג קר ואצוי הדובעל יכו ,רבד
 םיקהל ץעיו ,תוציבב "טרופסה ישעמ" תא רסא םג אוה .5

 הצעומה .םידוהיה תנגהל רשקב ותא דומעתש תידוהי הצעומ

 רותב .ץיפשוא קחצי לש ותושארב ,םישנא העבראמ הבכרוה

 בצמה .לסקא רב-לארשי (הנמתנ וא) רחבנ רדסה לע הנוממ
 ,לקוה

 ברה םהיגיבו קשיבוקליוומ וחרבש הלא םג ויה םידוהיה ןיב
 םיבורמ םימי ורבע אל .ןירג ןורהא-והילא קשיבוקליו לש
 ךיעצ ינמרג אב ומוקמבו םוקמה תא בזע רמארק טנאדנמוקהו
 ,רקובב םכשה ,טסוגואב 27-ב .שדחמ רמחוה בצמהו 22 ןבכ
 ואבוה םילוחה .קושה רככב 70 ליג דע 14 ליגמ םירבגה וזכור
 לש קזח רמשמ תחת םוקמב וקזחוה םויה לכ ךשמב .תולגעב
 ברעב 9 העשב ,תוירזכאב וכוה םג םה .םיאטיל "םיטסיביטקא"
 אב (28.8) ישימחה םוי לש ורקובב .םסאה לא הרזחב ולבוה
 רוזחל םהילע הוויצו עוצקמ-ילעב 10 איצוהו טנאדנמוקה
 לכ ושרוג ,רקוב תונפל 3 העשב ,תרחמל .הרפתמב הדובעל
 ורמאו םיתא םדיב ונתנ ,שיא 200-ב ורחב .םסאה ןמ םירבגה
 אבחתהש ימ .לובכ תיירכל הינמרגל םתוא וחלשי יכ םהל
 .םידחא םיגורה רבכ ויה הליל ותואבו ,תוירזכא תוכמ הכוה
 יצחו מ"ק לש קחרמב אצמנה ,סוי'צליט רפכל ולבוה םלוכ
 לע וסמעוה םיתמה םג .יאקאשיו גלפה רבוע ובו הרייעה ןמ
 ויה ןה .תוריעצ 20-כ םג ויה םיאצומה ןיב .ואצוהו הלגע
 ...םייטילופ םיעשופ ובשחנ ךכ םושמו הרייעבש תוליכשמה
 תיזכרמה הבלחמה ירוחאמו ךומס רעיל ולבוה םירבגה 0
 ועציב ,הכאלמה תא ורמגשכ .םילודג תורוב ינש רופחל ווטצנ
 -כונבו סוי'זדירב יאטילה הרטשמה שאר לש ודוקיפב םיאטילה
 לולא 'ו) 29.8-ה ,ישיש םוי ותואב .חצרה תא אבליד לש ותוח
 םירבג םג םהיניב ,שיא 500-כ םירבקה דיל ורונ ,(א"שת
 ןיב .תוריעצה 20 ןכו ,הביבסבש םיגטקה םיבושיה ןמ וזכורש
 היהש ימ ,יקסבובמד השמ ר"'ד אפורה םג היה גרוהל םיאצומה
 אפורכ ותוריש לע תונורכז רפס םסריפו ,יאטילה אבצב ףולא

 הנפ אוה .הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב ,םיקזוק דודגב יאבצ
 חצרה ישעמש תעדל םהילעש רמאו םיאטילה לא םירבדב

 םדהשו וחמיי אלו ירצונה םלועה לש ותבוחל םיתורח וראשי
 ושאר תא וחצפ םיאטילה .המקגל דימת קעזי ךופשה יקנה

 ,והוקרז בושו והואיצוה ,םימה ךותל והוכילשה .םיבור תותקב
 ומרעג םלוכ .םוקמב אוה ףא הרונ אפורה לש ונב .תמש דע
 ךרעה-ירבד לכ תא .יונפ ראשנ ינשה רבקה .דחא רבק ךותל
 .וקליח ראשה תאו םמצעל םיאטילה םירטושה וחקל

 ,הדקפמב ודבעש םירבגה 10 ,םידליהו םישנה וראשנ הרייעב
 ןירג ברהו קינזר ברה םהיניבו ואבחתהש םירבג 30-כ ןכו
 עדונ רבמטפסב 14-ב .ףתרמב םוריתסה םישגהש ,קשיבוקליוומ
 וחרב ,ץרמ תולעב ,םישנ 70-כ .והשמ הרקי םויה תרחמלש
 לולא ג"כ) רבמטפסב 15-ב ,םויה תרחמל .ואבחתהו םירפכל

 םתא תחקלו םיתבה תא בוזעל םידליהו םישנה ווטצנ ,(א"שת

 .הנבוק וטיגל םירבעומ םהש םהל רמאנ .הנטק םיצפח תליבח
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 ואלכ ,הדקפמה תורפתמב ודבעש ,עוצקמה-ילעב תרשע תא
 ,ופאטשיגה יניעמ םתוא םיריתסמש ,רמאנ םהל .רהוסה-תיבב
 השמ ומשו דחא היה םהיניב .םהל הפצמ המ וניבה םה םלוא
 ונא ,םיחא"' :רמאו הרצב םינותנה רתי לא הנפ אוהו גרבסנלפ
 היהי אלש ןוויכמו .םיצימא ויה ,םשה שודיק לע תומל םידמוע
 רמאנו םיליהתב קרפ ארקנ הבה ,שידק וגירחא רמאיש ימ
 תרשע ןיב .השעו רמא אוה .םיגבואמ וראשנ םלוכ ."שידק

 עלבו לער-תקבא איצוה אוה .קינלוב חקורה םג היה םידוהיה

 תלועפ זוריזל ,םימ תצק ול ונתיש ןנחתהו שקיב אוה .התוא
 שקיב גרבנסלפ .ותשקב תא אלמל הצר אל דחא ףא .לערה

 תייצ ףוסבלו ,בריס הליחתב .ותומ ינפל יודיו רמאיש קינלובמ
 םירבגה תרשע תא וריבעה תודחא תועש רובעכ .יודיו רמאו
 ךרדב .םידליהו םישנה םיזכורמ ויה רבכ םש ,קושה רככ לא

 .חורבלו רשוכ תעש לצנל ותילצה םידחא םירבג .חקורה תמ

 יבלגמב תוירזכא תוכמ ךותו ,תורושב ורדוס םידליהו םישנה

 םיריעצ לש יווילבו ינמרגה טנאדנמוקה תדוקפ יפל ,ולבוה ימוג

 עונפוא לע בכר טנאדנמוקה .םמכש לע םיבורשכ ,םיאטיל

 ואבוה ,םינברה ינש םע דחי ,םלוכ .ךלוהה הנחמה ירוחאמ
 ,ומצעב ואובחממ אצי אוהש ,רפוסמ קינזר ברה לע .רעי ותואל

 םישגה ושיגרהשמ .ותדע ינב םע דחי תכלל הצור אוהש ורמאב

 -שהל ולחה ,ןהל רמאנש יפכ אל ,רחא ןוויכל ןתוא םיליבומש
 תא תונפהל ידכ ,ןהל וראשנ דועש ךרעה יצפח תא ךיל

 תוסנל םייתניבו ,ךרעה-יצפחל םיאטילה לש םבל-תמושת
 לא ואבוה חצר תוכמב .ןדיב הלע אל רבדה םלוא .חורבלו

 םידליה תא .טשפתהל ווטצנש רחאל ורונ םשו קירה רובה
 .דחי ורבקנ םיתמו םייח .רובה ךותל םייח וכילשה

 :ויה םיאטילה םיחצורה ישאר
 -אקשוי םיחאה ,סרוטש ,סאגארוב ,סאקסואקרב ,סאמירטש

 .סוי'ציוו

 -ועפב םיאטילה תא ומליצ תיחרזא םישובל ופאטשיג ישנא
 םהיפבו הרייעל םיאטילה םיחצורה ורזח ברע תונפל .םתל

 1,000-כ תחא :תודע יפל וחצרג וז היצקאב .יאטילה ןונמיהה
 ,שיא 750 -- הינש תודע יפלו ,שיא

 הלא לכ יכ ,העדוה טנאדנמוקה םסריפ ןכמ-רחאלש םויב
 ולבקי םג םהו ,רבד םהל השעיי אל .רוזחל םילוכי ואבחתהש
 תרפתמב דובעל וכישמה שיא 70-כ .טקשב דובעל ולכויו ןוזמ

 םוריאשיש ונימאה אל םה .הסיסת התיה םידוהיה ןיב .הדקפמה
 ןכש ,חורבל ןאל םהל היה אלש רחאמ ,שאונ קלח .םייחב

 .חרב קלח .םריתסהל ודחפ םיאטילה םירכיאה

 רפכל ורבעוהו שיא 40-כ ואצוה ,הכשח לילב ,14,11-ב

 רפסמ םישג .השרוחב םש ורונו ,הרייעה ןמ מ"ק 4-כ ,סילידב

 .קשיבוקליווב רהוסה-תיבל ורבעוהו ,ןכמדרחאל הארנכ וספתנ

 הנומש ,"סארגיט" תוורפל תשורחה-תיבב ודבעש םישנאה
 םירכיא לצא אובחמב .הנבוק וטיגל 1942 יאמב ורבעוה ,רפסמב
 ,יקצולבולאיב ןבואר-ךורב ,םילוצינה דחא .תושפנ 26 ולצינ

 .1946 תנשב ,יטייבוסה רטשמה ידגנתמ ,םיאטיל ידי-לע הרונ
 הבצמ הביבסהו קושיווליפ ידירש ומיקה המחלמה רחאל

 .םיחאה-רבק לע

 תורוקמ

 לרב ; 1670/1554 'סמ "םשו די" ןויכרא ,גרביז לבייל תויודע

 /1321 "םשו די" ,ןמרטוג םהרבא ; 1237/1203 "םשו די" ,לגניירק

 .1250/1208 "םשו די" ,יקסבורוטקפ הביר ; 1
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 הבאיניפ
 (קזאזגצ8)

 -כואה דקפמב .'זביגופ זוחמה-ריעמ מ"ק 6 לש קחרמב לפכ

 קיה האושה תנשב .םידוהי 58 םש ויה 1923 תנשב היסול
 .הברהב ןטק םרפסמ

 היה םלרוגו ,'זבינופל ודבעוהו ורצענ םינמרגה תסינכ םע

 .'זבינופ ידוהי לרוגכ

 ('זבינופ : האר)

 ןלקיפ
 ( קזאצז 141)

 תוחפשמ 50-כ הב ויח האושה תנשב .קיי'זאמ זוחמב הרייע
 .תוידוהי

 היה ימוקמה ןוטלשה .ינוי ףוסב הביבסב וארנ םינמרגה
 .םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ידיב

 5-ב יכ עודי .ילוי שדוחב םידוהיה תורוק לע םיטרפ ונל ןיא

 ופרוצ םירבגה .קיי'זאמ דיל ,ץאל ימסאל ורבעוה טסוגואב

 תושנ םע דחי ,םימסאל וסנכוה םישנהו תורובה ירפוח תצובקל
 (9.8.41) א"שת באב ז"טב וחצרנ םלוכ .הביבסהו קיי'זאמ
 .םיחאה-תורבקב ורבקנו

 .רוחש שישמ הבצמ המקוה םירבקה לע

 (קיי'זאמ : האר)

 לטולפ
 ( ז .הדדז 11)

 100-כ הב ויח האושה תנשב .הגניטרק זוחמב הנטק הרייע

 לש הלועפ דעו םוקמב ןגראתה םינמרגה תסינכ םע .םידוהי
 -יוו'ז היה םוקמב הרטשמה דקפמ .םיאטילה "םיטסיביטקא''ה

 .סינ

 םירבגה לכ ורצענ םינמרגה תסינכל םינושארה םימיב רבכ =
 ורבקנו ,גרוהל ואצוהו רצעמב םימי המכ וקזחוה םה .םיריעצה
 ,םינקזהו םידליה ,םישנה .לוחה תורוב דיל טנלסל ךרדב

 ,יאילוריג רעיב ,רחואמ רתוי וחצרנו המ-ןמז םוקמב וראשוה
 .ןאיגנולפל הרא'זרבמ ךרדה לע מ"ק 3-כ

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 םיחא-תורבק לש תומוקמ ינש םיעיפומ ,/ב קלח "אטילב

 : לטולפ תוביבסב
 .לטולפ זכרממ 'מ 500-כ ,סינלאקאטשקוב רהה ילגרל .1

 .1941 ינוי שדוח ףוס -- ןמזה ; םירבג 30-כ וחצרנ
 ףוח לע ,לטולפ הרייעהמ מ"ק 3-כ ,יאקנלמּואל רפכ 2

 90-כ וחצרנ .השרוח ילושב ,לטולפ םגא לש ּורויב ץרפמ

 םישדוחה ןיב ,1941 תנש -- ןמזה ; םידליו םישנ ,םירבג

 .רבמבונו ילוי

 תורוקמ

 .ץלפ לאומש ; קינלברק ןימינב תויודע

 אטיל תודהי

 ןאיגנולפ
 (ץ,שטאשמ)

 ויח האושה תנשב .זלט זוחמב ,אטיל לש הברעמב הרייע

 ,םידוהיה ושיגרה המחלמה ץורפ םע .םידוהי 2,000-ל לעמ הב

 -תירבל חורבל םהינומהב וסינ םה .םהל הכחמ ארונ המ-רבדש

 -בוסה לשמימה-ישנאל ףרטצהל ןתינ םיטעמל קר .תוצעומה

 ךרדב םיעוקת וראשנ ראשה .הרובחת-יעצמא םהל ויהש םייטיי

 םיבר .הבורקה הביבסל וטלמנ םירחא .הרייעל ךכ-רחא ורזחו

 דיל םירחאו קינלברק בקעי לש חמקה-תנחטל ביבסמ וזכרתה

 .הרייעה ידוהיל שפונ-םוקמ ותעשב שמישש ,קושינלק רפכה

 ,םיכומסה םירפכל וליפא הז אהיו ,הרייעהמ םידוהיה תחירב
 ץיצפהל םינמרגה םידמוע וליאכ תועומש וצפוהש רחאל הרבג

 קר .הרייעל סנכיהל ורהימ אל םמצע םינמרגה .הרייעה תא

 ותודע יפל) םינושארה םינמרגה וארנ ,ינויב 257ה ,ד םויב
 םינמרגה וסנכנ וב ,םויה אוה ינויב 26-ה ,ץיבומולש .ב לש
 .(הרייעל

 -יטקא"ה לש ימוקמ דעו ןגראתה המחלמל ינשה םויב רבכ

 ונמזב היהש ימ ,סאמילא דמע דעווה שארב .םיאטילה "םיטסיב

 -וסיה רפסה-יתב לע חקפמ ךכ-רחא שמישו יאטילה אבצב ןרס

 הרומ -- השזַאינק רבעשל ןיצקה םג ויה דעווה ירבח ןיב .םייד

 ריכבה רמוכה ,תימוקמה היסנמיגב תיאבצ-םורט הרשכהל

 ,היהש השזַארבפ הזוחאה-לעב ןכו סאקסניוויא אפורה ,סיקופ

 .התד הרימהש הידוהיל ןב ,בגא

 ןיב רשקמכ עבקנ -- סוי'ציוואיסימ -- רבעשל ריעה שאר

 .תינמרגה הפשב וטלש ונבו אוהש רחאמ ,ינמרגה אבצל דעווה

 כ ,ס'ס-המ ריעצ ינמרג דעוול ףרטצה םינמרגה תסינכ םע

 .תומיאתמ תוארוה ול רסמו דעווה תא ןוויכ רשא ,9

 -שמל רחסמה-יתב תא םינמרגה וצרפ הרייעל םתסינכ םע
 ."הקדוו" ,םתסינכל חמשהו גגוחה ,ןומהל וקליחו םיפירח תואק

 תסינכל הידוהו הכרב ירבד ועימשה "םילודגה םיגיהנמה"

 ןכו החמשו תודידיב םהינפ תא לבקל ןומהל וארקו םינמרגה
 לידגה .םידוהיהו םיטסינומוקה -- "םעה יבייוא" תא דימשהל
 סוי'זאלג סאלוקימ לש ותודע יפל רשא ,סיקופ רמוכה תושעל

 אשנ ,(סיקופ רמוכה תא טפשש טפשמה-תיב ינפב ,19.6.45דב)

 הייסנכב השרד ,1941 ינויב 22-ב ,המחלמל ןושארה םויב רבכ

 תא דימשהל השודק הבוח תעכו שפוחה תעש העיגהש רמאו

 .םיטסינומוקה

 לכ לע ודקפ םיאטילה לש ימצעה םנוטלשל ינשה םויב

 -יתב לא רובעלו םהיתב תא בוזעל ,ןאיגנולפב ויהש ,םידוהיה
 .("ףיוהלוש") דחא םוקמב םלוכ םיזכורמ ויהש ,הרייעב תסנכה

 המכ ביבסמו שרדמ-תיב ודי-לעו לודג תסנכ-תיב םש ויה

 הפי תנתינה ,ריעה ךותב תעלבומ ןיעמ תאז התיה ."םיזיולק"

 םילולעת ינימ לכל בוט םג היה הז םוקמ .הרימשו חוקיפל דואמ

 .םידוהיב תושיגנו
 הלא לכ וראשוה .תסנכה-יתבל ורבעוה םידוהיה לכ אל

 וראשוה ךכ .םהיתוריש לע רתוול הצר אל ימוקמה ןוטלשהש

 תחקורהו ץיבוליארזיא םירפא חקורה ,ןיול השירג ר"ד אפורה
 חפנה ,ותחפשמו קינלברק חמקה-תנחט לעב ,ץיבומולש היח

 תולגע ןוקיתו םיסוס לוזריפל החמומ היהש ,סיליג המלש

 ןכ-ומכ .םירחאו ץישיב ליטסכטה-סדנהמ ,תויאלקח תונוכמו

 רשא ,םירחא םילוחו קירב (אגרש) לבייפ םהיתבב וראשוה



 הדטה ירצע

 .םריבעהל היה השקו םהיתוטימל םיקתורמ ויה

 -ושק ויהש םידוהיה תא חוצרלו רוצעל ולחה ןושארה םויהמ

 ,ןאמ ןויצנב קושה רכיכב חצרנ ןושאר .יטייבוסה ןוטלשב םיר

 .ריעה לש םייאופרה תודסומב דבעש

 תישאר .הדובעל םילבומ ויה םיריעצה םישנהו םירבגה לכ

 המכ .ריעל ץוחמ הדובעל םיריעצה םירבגה לכ תא ואיצוה
 ,םירחאו ץמ קחצי-המלש ,יקסנאיגנולפ קיזייא םהיניבו ,תורשע
 םיצעה ינסחמב דובעל תלשנ קלח .המָאקַָאל הזוחאב וקסעוה

 דבכל וחלשנ םירגובמו םישנ .תבכרה-תנחתב ויהש ,םילודגה
 -יתלב וא תוצוחנ תודובע ינימ לכב קוסעלו תובוחרה תא

 .תוצוחנ

 -ילה "םיטסיביטקא"ה ידיב התיה תסנכה-יתב לע הרימשה
 םייחב םירועמ ויה םידוהיה .דואמ תינדפק התיה איה .םיאט

 רשא ,תויאטיל תורזוע ויה החפשמ לכב טעמכ .םיאטילה םע

 ,תונקזה תויאטילה ולא ויה .םינשב תורשע רבכ ןלצא ודבע

 תיבה תולעב''ל רוזעל וסינ רשא ,רבד לכל תיב-תונב ויהש

 והשמ איבהל תוסנמו תורמשמל דעבמ תובנגתמ ויה ןה .ןהלש

 המחלמה ירחא ואבש םידירשל ורפיסש ,ןהירבדמ .לוכאל

 הדבעש ,תחאה .המויאו תעזעזמ הנומת הלגתמ ,ןאיגנלפל

 םיכפוש ויה וקליחש םחלה לעש הרפיס ,קירב תחפשמ לצא

 רשאכש הרפיס ,יול הדור תחפשמ לצא הדבעש ,היינש .טפנ

 רמושה התוא הכיה ןוזמ-יכרצמ סינכהל התצרו םעפ האב

 םינפב םייחה םג .התיבל הרזח ישוקבש ,השק ךכ-לכ יאטילה

 קר אל ולדתשה םיאטילה םיחקפמה .םימויא ויה תסנכה-יתב

 ןויער לכ .םינומהה תא עשעשל םג אלא ,םידוהיה תא ליפשהל

 דחוימ קופיס .םידוהיה יוניעל םיאתמו בוטכ םהל הארנ ינטש

 ידוהי ןיב ויהש שפנ-ילוח המכ םע ורציש םיעותעתב ואצמ
 .ןאיגנולפ

 היה םימעפל רשא ,ותעדב שלח ,ידוהי לבס ןאיגנולפב היה
 .ויתוחוכ תא חיכוהל היה וביבחת .תנכוסמ תויפש-יאל רבוע
 רעד עקבייל) "יראה םצע לעב הקבייל" היה הרייעב ויוניכ
 ,ותעד תויפש-יאב ,אוהו ,וביהלהו וסיש ותוא .(ןייבנעבייל
 .ריעה ידבכגל המותר הלגעב בשוי היה אוה .םילולעתב הברה
 ןמלז 'ר .םהב ףילצמ היה אוהו הלגעה תא בוחסל םהילע היה

 היה הקביילו ,לזרבל תונח לעב ,דבוכמ ידוהי היה ןיוואלס

 לכב עגופו הכמ ודיבש טומבו וילע בכור ,עברא לע וביכשמ

 תא עונמל הצרש ימל היה יובאו יוא .ונברקל וב רחבש ימ

 םיצלאמו םהילוגרפב םיכמ ויה םינייוזמ םיאטיל .תויוללעתהה

 .ףרוטמה לש ויתולאשמ לכ רחא אלמל
 -קול ויה םה .תופסונ תוגצה םמצעל ואצמ "םיטסיביטקא"ה

 םהילע םיסימעמ ,ריעה ידבכנמ ,םירגובמ םידוהי 6--5 םיח
 םידוהיה לע .התוא םיקילדמו טפנ הילע םיכפוש ,ץע-תרוק

 יוא .םהידגבב שאה הזחאש דע ץעה"תרוק תא בוחסל היה

 דע הכומ היה אוה .רעובה דיפלהמ ץלחיהל הסינש ימל היה

 | .תוומ

 ינפב דמע אל .ריעב םידבועה לש םג םקלח רפש אל

 םה .יוכידהו הלפשהה יעצמאב הנחבאו רוצעמ םוש םיאטילה

 שומיש-יתב תוקנל וא ,האוצ לוכאל םישנאה תא םיצלאמ ויה

 הרבג ךכ -- רתוי דבוכמ םהל הארנ ידוהיהש המ לכ .םיידיב

 .וב תוללעתהה
 יכדרמ-םהרבא 'ר ,ןאיגנולפ לש ןורחאה הברל ולפטנ ךכ

 הידיב ונתנ ינש ילד ,ילד וידיל ובחת ,ונקז תא וזזג ,רלסו
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 לוקל ריעה לכב עורז-יבולש רובעל םתוא וצליאו ,תינברה לש
 היהש ,ןיצאק םייח תא וספת .םיבשותה לש םתחמשו םתלהצ

 חפנש דע דוריו הלע ץע לע ספטל ותוא וחירכהו ,עלוצו הכנ

 .ותמשנ

 לכב ,הארנכ ,אצי םעמשו םייוניעה ויה םימויאו םיבר
 ןאיגנולפל הרזח הכרדבש ,תרפסמ יקסרנילמ הנח .הביבסה

 םידוהי תצובק םע העיגה ,היסורל החלצה אלל התחירב ןויסנמ

 ונפ םהישופיחב .התיבה עיגהל םיכרד ושפיח םה .זלטל דע

 אוה .ןאיגנולפל רוזחל תושר לבקל םהל רוזעיש ,דחא רמוכל

 ארונ רתוי דוע הז ןאיגנולפב -- ועסת לא" :רמאו םהב טיבה
 ."ןאכ רשאמ

 יפוסה הלוסיחל ןמזה עיגהש דע תועובש המכ ךשמנ הז ךכ
 תופירש המכ וצרפ םואתפ .תואה ןתינ רהמ .הליהקה לש

 ,גנאוושלוא תיב חקלתה ,יקשיגָאנוק בוחרב ,ברעמב .הרייעב

 ול םיכומסה םיתבהו אוהו רגירק תיב ,"סאג-דאב"ב ,םורדבו
 .שאב ולע

 םינכוסמ םה ןכלו םידוהיה ישעמ םה הלאש ,לוקה אצי דימ

 .תסנכה-יתבב ,ללכהמ אצוי אלל ,םזכרל שי לכ-תישאר .ריעל

 תא ריזחהלו וראשוהש םידוהיה תא הרייעהמ איצוהל ולחה

 ,קינלברק בקעי לש ותדובע לע ורתיו םה .ץוחב םידבועה

 ץיבוליארזיא םירפא תא ואיצוה ,ותיבב קירב לבייפ תא וחצר

 איצוהל וחילצה אל דחא קר .האלה ךכו ,ולש תחקרמה-תיבמ

 ליטסכטל תשורחה-תיבב םיסדנהמה .ץישיב סדנהמה תא --

 ראשנ ,לצינ אוה .ותוריש לע רתוול ןפוא םושב ומיכסה אל
 .יללוואשל רבעוה ךכ-רחאו ןאיגנולפב ןמז המכ דוע

 .תיאופר הרזע שיגיש ידכ םיאטילל שורד היה ןיול אפורה

 לצא ואבחתה הנטקה ותבו ותשאש ןמזב הרייעב ראשנ אוה

 אוה .סאקסניוויא םשב ריעצ יאטיל אפור ןאיגנולפב היה .רכיא
 םייאופר םירישכתו תופורת הלצא הקיזחמ ןיול 'בגהש עדי

 ןיול תחפשמ לש האובחמ ירחא שפיח .םגישהל הדמח ושפנו
 ער םושו הריעה רוזחתש הביל לע רביד אוה .התוא אצמו

 הלעב םע דחי החצרנו הרצענ ,ריעל הרזח איה .הל הנואי אל

 יניעל ץעל השאר וצפינו הילגר יתשב ומירה תבה תא .התבו

 .םירוהה

 היח הדבע םש ,ץיבוליארזיא םירפא לש תחקרמה-תיבל
 .היחל רצעמ-וצ םדיבו ,"םיטסיביטקא" ינש ועיגה ,ץיבומולש

 ץיבומולש היחש ,בתכ זלט ריעהמ יקסלוקימ יזוחמה אפורה

 התוא ואיצוה םה .םינמרגו םיאטיל ליערהל ידכ םימס הבנג
 רפסמ ,ץיבומולש ןויצ-ןב ,היחא .התוא וחצרו תחקרמה-תיבמ
 ןאיגנולפמ תיאטיל הריעצ הנליוול וילא האב 1947 תנשב יכ

 איה יכ הטילפהו הלחלחתה היח תנומת תא התאר רשאכו

 ,םימיה דחאבש תרכוז איה .הנומתבש הריעצה תא הריכמ

 םיאיבמ םיאטיל "םיטסיביטקא" התאר ,םידוהיה חצר ירחא

 ,היח תא וסנא "םיטסיביטקא"ה .הררוגתה וב תיבה דיל התוא

 .םוקמב הורבקו הוחצר

 ותא חקל ותאצב .בוחרב וליבוה ץיבוליארזיא םירפא תא

 שיש םיאטילה ודשח .ול היה רקו שיאה היה ןקז .ותרדא תא

 .וילעמ ודגב תא וטשפו והוכיה םהו תרדאה ךותב והשמ ול

 -בהש הז אוה יכ סיליג המלש לע ולילעה "םיטסיביטקא"ה

 הדובעהמ ותוא ואיצוה םה ."סאג-דאב"ב הפירשה תא ריע

 .והוחצר זאו ותרכה ןדבואל דע חצר תוכמ והוכיה ,היחפנב

 אלש םרמואב וחצר ,ןתרבג רוחב היהש ,רגירק יכדרמ תא
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 ,רחא םירירש לעב רוחב .קלדנש ןושארה ותיב היה םניחל
 וניאש ,רמאו םירבד םדגנ חיטהש םושמ וחצר ,לפוטס לרב
 .םיתבה תא ותיצהש הלא םה םידוהיש ןימאמ

 וחצר .תסנכה-יתבל וריזחה אל תוזוחאב ודבעש םיריעצה תא
 תעב ךרדב וחצרנ המָאקַאל הזוחאב םידבועה לכ .ךרדב םתוא
 .םוריזחהש

 ךיראתל עבקנ ,(א"שת זומתב ח"י) ילויב 13-ה ,'א םוי
 הלבוהה הלחה רקובה זאמ .ןאיגנולפ ידוהי לש יפוסה םלוסיח
 לכל תוריל ולחה םיאטילה םירמושה ,המוהמ המק .חבטל

 -והלו תסנכה-תיבמ םידוהי תוצובק איצוהל ולחה דימו רבע
 .םיחאה-תורבקל תורוב שארמ ונכוה םשש תומוקמל םליב

 .לגרב ולבוה םה .םירבג 60--50 ויה הנושארה הצובקב
 םיוולמה .ליטסכטל תשורחה-תיב דיל ורבע חצרה םוקמל ךרדב

 תא תוסנל" םיצור םה םא ולאשו תשורחה-תיב ירמושל ונפ
 .םוקמב וחצרנ םידוהי 407ו "הווצמ'ל וחמש םירמושה .."םקשנ

 .תויאשמב םישנאה תא ליבוהל ולחה וז הצובק ירחא
 םתוא םיצלאמ ,חצרה םוקמל םתוא םיאיבמ ויה תוצובק- תוצובק
 .םהב םירוי ויה זאו ,שרק לע בצייתהל ,םהידגב טושפל

 תילותקה היסנכה דיל הרבעשכ .לגרב הלבוה תונב תצובק

 םירבד תיטהל הלחהו הלוק תא ןיצ הלרוא הדימלתה המירה
 .םייח הופרשו טפנ הילע וכפש םיחצורה .םיאטילב

 .העווזה ימי ינש םתואב וחצרנ םידוהי 2,000דכ
 םהרבא םהיניבו ,הדעה ידבכנמ םידוהי 20 לש הצובק

 ,הדעה ךותמ ודרפוה ,םירחאו ץיבומולש באז ,ןיזופ לטומו
 ירחא .םוקמב ורבקנו וחצרנ םש ,ךרדה לש ינשה רבעל ורבעוה
 תורבקה-תיבל םהיתומצע תא הרייעה ידירש וריבעה רורחשה

 .ידוהיה

 רשא ,תוריעצ םיששכ לש הצובק םג התיה םיחצרגה ןיב
 ימ עובקל השק .לצניהלו תילותקה תדה תא לבקל ומיכסה

 לש ותצע תאז התיהש םירמואה שי .תדה תרמהל םזויה היה
 תדילי ,גנאוושלוא-יקסבוסוא הפזוי תרבגה .סיקופ רמוכה
 ריזנה היה םזויהש הדיעמ ,םלועה תומוא ידיסחמו ןאיגנולפ
 היסנמיגב תדל הרומ ונמזב היהש ,סיראגונגיל סארטאיפ
 ןהילא הנפו תוידוהיה תודימלתה תא ריכה אוה .תיאטילה
 רבדהש ,ןבומכ .ןתד ורימה םיששכ .הנלצניתו ןתד תא הנרמתש
 ורבקנו 13.7.41-ב חבטה ירחא רצק ןמז וחצרנ ןה .ןהל רזע אל
 .ןהיתוחפשמ ינבו ןהירוה לש םיחאה-רבקל תחתמ םיחא-רבקב

 ריזנה רחואמ רתוי אצי ,גנאוושלוא-יקסבוסוא .י 'בגה ירבדל
 -ילוחל םילוח-תיבב םויה דע זפשואמ אוהו ותעדמ סיראגונגיל

 ,שפנ
 הדבועה דוע הדיעמ םיחצורה לש םתוירזכאו םתולפש לע

 ראשנש ,דחא יאטיל היה תונברקב וריש םיחצורה ןיב :האבה
 ןיב היה אוהש ןמדזנ ,יול הדור תונחה-תלעבל טיל 40 בייח
 -מולש" :קעצו הילא הנפ אוה .יול 'בגה הדמע וינפלו םירויה

 ךל בייח ינא ,(ןויצ-ןב המלש הלעב םש לע הארקנ) ענעיק

 היה ןכ-ירחא .החצרו הב הריו "!ןתוא ילבק ,הנה -- טיל 0
 .ויעמוש ינפל הזב ראפתמ

 ,ברג בקעי ,דחא רוחב היה םידוהיה ןיבמ דרשש דיחיה
 ותוא הריתסה רשא ,תיאטיל השא םע ןתחתהו ותד רימהש
 .המחלמה ימיב

 .הבצמ המקוה םיחאה-תורבק לע

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 אטיל תודהי

 : םיאבה תורבקה םיאצמנ ,'ב קלח "אטילב
 'מ 600 ,ןאיגנולפמ תיברעמ-תינופצ ,ןאשואק רפכה 1

 ילויב 15--16 -- חצרה ןמז .הגניטרק---ןאיגנולפ שיבכהמ
 .1,800 -- תונברקה רפסמ ; 1

 .(לרצונ) ינוריעה תורבקה-תיבמ 'מ 500דכ ,ןאיגנולפ ריעב 2
 זאכ) 40 -- תונברקה רפסמ ;ילויב 17--18 -- חצרה ןמז
 .(םידוהי ןיא הארנכ

 ןמזה .לוקל ךרדב ןאיגנולפמ מ"ק 13-כ ,ןאיבושיו דיזלע 3
 82 -- תונברקה רפסמ ;1941 תנש לש הינש תיצחמ --
 .(לוק תליהקב ןאכ רבודמש הארנכ) םידליו םישנ ,םירבג

 םוי .ןאיגנולפל תימורד מ"ק 6 ,'ץייסוליממ 'מ 200 ,רעיב 4
 הזוחאה ידבוע) 60 -- תונברקה רפסמ ; 15.7.41 -- חצרה
 .(המָאקַאלב

 ,ןאיגנולפמ תיחרזמ-תימורד מ"ק 2-כ ,קושיסאבוי רפכ 5
 תונברקה רפסמ ; 23.7.41 -- ןמזה .ןארא'זל ךרדה די-לע
 .(ןאיגנידמ ידוהי) םישנו םירבג 22 --

 תורוקמ

 ,ץיבומולש ןויצ-ןב ; 1697/1565 'סמ "םשו די" ,רקנש לואש תויודע

 ןימינב ; הרדח ,רקיפ בקעי ; םילשורי ,רשיפ-קירב הרש ; ביבא-לת

 .הילצרה ,יקסרנילמ הנח ; ביבא-לת ,ץלפ לאומש ; ןג-תמר ,קינלברק

 קינומינפ
 ( א א[טנאטז 15)

 האושה תנשב .קושיקאר זוחמב ,אטיל ןופצב הנטק הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 25-כ הב ויח
 .האושה תנשב קינומינפ ידוהי תורוק לע םיטרפ ונל ןיא
 ידוהי לרוגכ היה םלרוגו קושיקארל ורבעוה יכ ,חינהל שי

 .קושיקאר
 (קושיקאר : האר)

 קושישנפ
 (ת\אס05158 5 )

 לובגה לע ,אטיל חרזמ-םורדב יקורט זוחמב ןטק ידוהי בושי
 תכייש הינשה םלועה-תמחלמל דע התיהש ,הנליו רוזיא םע
 100-מ תוחפ התנמ תימוקמה תידוהיה היסולכואה .ןילופל
 ,ןהלשמ עקרק לע תואלקחב וקסע תוחפשמה לכ טעמכ .שפנ

 .לובגה לש יגשה ודצב הקלחב התיהש
 ולחה דימו ,המחלמה ץורפל ינשה םויב בושיל וסנכנ םינמרגה

 -טאיפ רכיאה דמע םשארב ,ללותשהל םיאטיל "םיטסביטקא"
 .סוי'ציפרק סאר

 -סהל וסינ םיברו הביבסה ירכיא םע םידדוימ ויה םידוהיה
 ומייאו םירתתסמה ירחא ושלב "םיטסיביטקא"ה .םירפכב רתת
 וספתנ םג םהמ המכ .ידוהי ריתסיש ימ לכ לע תוומ שנועב
 ,ןולאב הדוהיו יקסבשאלקימ םוחנכ ,םירחא .הרייעל ורזחוהו

 ופרטצה ךכ-רחאו םירכיאה לצא רתתסהל הליחת וחילצה
 .יקורט תורעיב תוליעפ ויהש ,םינזיטרפה תוגולפל



 הדשה יוע

 תורורצ תורצ ולבס ,הרייעב וראשנש ,קושישאנאפ ידוהי
 תא ושריג ב"שת הנשה שאר ברעב רשא דע ,תויוללעתהו

 ולבוה ,םידליהו םילוחה ,םינקזה .מ"ק 15 קחרמב ,יקורטל םלוכ

 םתוא וקיזחה םש .יקורט וטיגב תויחל םירומא ויה םה .תולגעב
 ,הביבסה ידוהי םע דחי ,םתוא וחצר ךכ-רחאו םימי הרשעכ

 .1941 רבמטפסב 30"ב ,ב"שת םירופיכה םוי ברעב
 לע הבצמ ,םייחב וראשנש ,םידוהיה ומיקה המחלמה ירחא

 .ינומהה רבקה

 תורוקמ

 .קרב-ינב ,ןולאב הדוהי ; רוזא ,יקסבשאלקימ םוחנ תויודע

 ןוקפ
 (תאטסא15)

 ומשרג 1923 תנשב ןיסולכואה דקפמב .הנבוק זוחמב רפכ
 .םידוהי 51 וב

 ואבוה םה .תודחא תוחפשמ קר ןוקאפב ויח האושה תנשב
 דחי וחצרנ ,הווָאלדוגל 1941 רבמטפס תליחת וא טסוגוא ףוסב

 .הרייעה דיל םיחאה-רבקב ורבקנו םוקמה ידוהי םע

 וב ,םיחאה-רבק ראותמ 'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב
 ,הביבסהו הווָאלדוג ידוהי םע דחי ,ןוקאפ ידוהי םתחונמ ואצמ
 :ןמקלדכ

 רהנה תפש לע ,יאנוקניר רפכה דילש קמעה -- םוקמה
 28 -- ןמזה ;הווַאלדוגמ תיברעמ דחא רטמוליקכ ,היסיו
 247 -- םיחצרנה רפסמ ;1941 רבמטפסב 2 דע טסוגואב
 .םידליו םישנ ,םירבג
 (הווַאלדוג : האר)

 קושיניבורפ
 ( תגיד 185 )

 ,הנליו--הנבוק וקה לע תנכוש קושיניבורפ תבכרה תנחת

 -הנחמ אצמנ וב םוקמכ אטילב העודיו ,הנבוקמ מ"ק 20דכ
 .םייטילופו םיילילפ םיריסאל הדובעה

 הדובעה-הנחממ וררחוש ,אטיל תא םינמרגה ושבכ רשאכ

 לש לודג רפסמ איבהל ולחה םמוקמבו םימדוקה םיריסאה

 .הביבסה יכרדב ורצענו םשפנ לע טלמיהל וסינש הלאמ ,םידוהי

 רתתסהל וסינש הלאמ םיבר םידוהי םג וזכור קושיניבורפב

 קלח .םיפלא המכל עיגה םרפסמ .הביבסה ירפכבו תורעיב
 וצלאנו םוקמ םש ואצמ אל קלחו ,הנחמה יפירצל וקחדנ םהמ

 םירבגה תא .םישג םג ויה הנחמב .םימשה תפיכ תחת בכשל
 וויל בלגמה תופילצ .המדא תודובעלו לובכ תיירכל וליבוה

 העורג התיה הנוזתה .הלילב םבכשבו רקובב םמוקב םתוא

 -- םיירהצ-תחוראל ,רוחש םירועש-הפק לפס רקובב :דואמ
 הפק בוש -- ברעבו ,ןמוש ילבו לילד המדא-יחופת קרמ תרעק
 וליחתהו הנוזתה תא תצק ורפיש םימי הרשע רובעכ .רירמ

 .םחל תסורפ םג ףיסוהל
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 םילוחה תא םיאיצומ ,םירוצעה תא םינייממ ויה םוקמב
 : "לזמ"ה קחיש םישנא 50-ל .היריב םתוא םיחצורו םישלחהו

 ידמ ויה הנחמב וראשנש םידוהיה ןיבמ .הנבוק וטיגל םוחלש
 םיאולכל .םש-יאל םתוא םיאיצומו שיא 40-כ םינייממ ומויב םוי

 300-כ ואיצוה דחא םוי .םהב םירוי יכ ,הרהמ דע עדונ הנחמב

 ואיצוה טסוגואב 25-ב .ותצרנ השעמל ."הדובע"ל םידוהי

 ותואב דוע .רחא םוקמב הדובעל לוכיבכ ,הנחמה ןמ שיא 600דכ

 | .וחצרנ הליל

 ידכ" ךומסה רעיב תורוב רופחל ווטצנ רצק ןמז רובעכ

 םיבקרגה םיסוסה תאו ,ולפנש םייסורה םילייחה תא רובקל
 העיגה תרחמל .םינכומ תורובה ויה םימי השולש ךות ."הביבסב

 תא ונמ ,תורובה תא וקדב םה .ס"ס ישנא תצובק הנחמל

 ,םימי המכ רובעכ .ועסנו -- שיא 400-כ -- וראשנש םידוהיה

 .הנחמה ןמ תוצובק-תוצובק םידוהיה תא ואיצוה ,ברע תונפל

 ןוצרה תא םדאב תימהל דעוימ היהש ,םיבשע קרמ םהל ונתנ
 .הנבוקמ יאטיל אפור ,םירובסש יפכ ,ןתנ הצעה תא .דגנתהל

 םוקממ .תוומל םידוהיה תא וליבוה שיא 40 תונב תוצובקב

 100-כ תב ,הנורחאה הצובקה .בל תוערוק תוקעצ ואשינ תויריה
 םהיניב ורבדנ םה .בגה ירוחאמ םלוכ ידישכ הכלה ,םישנא
 .טלמיי -- חילציש ימו ,םיאטילה םירויה לע לפנתהל

 -ילה לע לפנתהל םידוהי המכ וליחתה תורובל וברקתהשכ

 דוע ועיגה םיפקתומה תרזעל .חורבל וליחתה םירחאהו םיאט

 לכבו םיצע ירוחאמ ורתתסה וחרבש םידוהיה .םינייוזמ םיאטיל
 דועו יקסנירבוק לוולוו .ותמוהו ולגתנ םבור .ןתינ ךאש םוקמ

 םהינש .ןטק לחנ ינפ-לע רשגל תחתמ תוממי יתש ובכש דחא

 ידיב ורצעג םה ,הנבוק רברפ ,ןושארטפ דיל ,הנבוקל וכלה
 םהל ונתנ ,םידוהי םה הלא יכ וריכהשמ .םיגייוזמ םיאטיל ינש

 עגרל וכיח םיינשה .םירבק םמצעל תורכל םהילע וויצו םירדעמ

 םוכיהו םהילע ולפנתה ,םהיניב וחחוש םיאטילה רשאכ .םיאתמ

 וחקל םיחצורה ינש תא ותימהש ירחא .םהישאר לע םירדעמב
 וכישמהו רובב תויווגה יתש תא ורבק ,םהיכמסמ תא םיינשה

 ,ינמרג ףיקז םתוא רצע ןושארטפ לש תבכרה וקב .הנבוקל

 ורדח םיבר םיישקב .תכלל םהל השריהו םהיכמסמ תא קדב
 .יאנבוקה וטיגה ךותל

 4" :תואבה םילמב רגייח"ודב עיפומ תחא הצובק חצר

 לע) תוידוהי םישנ 8 ,םידוהי םירבג 247 ...1941 רבמטפסב
 ."(הדובעה-הנחמב תודרמתה

 המכ לש םמד תא הגפס קושיניבורפל ךומסה רעיב המדאה

 הבצמ ןיאו ללכ ןייוצ אל םתדמשה םוקמש ,אטיל ידוהי יפלא

 .ינומהה רבקה לע

 תורוקמ

 ,1947 ,ןכנימ ,תיזכרמה תירוטסיהה הדעווה ,יקסנירבוק באז תודע
1. 

 ןרפ
 (קתזמא1)

 40-כ ,לופמאירמ זוחמב ,ןמיינה רהנ תודג לע תאצמנ ןַארפ

 לעמ הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ ינפל .הנבוקל תימורד מ"ק

 .םידוהי ףלאל
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 ונגראתה דימ .1941 ינויב 24-ב הרייעה תא ושבכ םינמרגה
 םה .הרייעב ןוטלשה תא וספתש ,םיאטיל םינמואל לש תוצובק

 .הדובע יכרצל וליאכ ,תידוהיה היצנגילטניאה לכ תא וסניכ

 ,רניר בקעי ידוהיה ידוסיה רפסה-תיב להנמ ויה םישנאה ןיב

 םינש ךשמב היריעה תצעומב םידוהיה גיצנ ,ןהכ המלש הרומה

 ןיב .גרוהל ואצוה םלוכ .םירחאו גרובצניג םהרבא תובר

 הנימ -- ריעב םולשה טפשמ-תיב תריכזמ םג התיה םיחצרנה

 םיחצורה דחא .העצפנ קרו ,תוומל התרונ אל איה .ןייטשלקניפ

 םחריש וינפל הננחתה איה .היסנמיגב םידומילל הרבח היה

 .תוומל הב הריו הינונחתל העש אל אוה .םייחב הריאשיו הילע

 רטשמה יכמות ויהש ,ומשאוה םה .דימ ורצענ םידוהי רפסמ

 -תיבל ,םירחא םירוצע םע דחי ,חלשנ םהמ קלח .יטייבוסה

 .םוקמב וחצרנ םירחא .לופמאירמב רהוסה

 ,םידוהיה תעונת תא תוליבגמה תוריזגה אובל ורחיא אל

 ולידגה ןַארפב .םידוהידאל םע תתלו תאשל םהילע תורסואהו

 תיבב הבוראמ אצוי ןשע האריי יכ רוסאש ,וצ םאיצוהב תושעל
 .תיבב והשמ לשבל תורשפאה תא םידוהיהמ ולטנ ךכב ,ידוהי

 הזיבה ,תושיגנה ,תויוללעתהה ,הדובעל תולבוהה וכשמנ

 .דושהו

 רזע-ירטוש ,.הדמשהה תנוכמ דובעל הלחה טסוגואב 14-ב
 ולבוה ןאכמו תסנכה-תיבב ףסאתהל םידוהיה לע וויצ םיאטיל
 .םתיינבב ולחה םיטייבוסח רשא ,ןיטקרסקה ינבמ רבעל

 רבעל ובחסו תובוחרב בבותסהל וכישמה םינייוזמ םיאטיל
 ינבמב וקזחוה םידוהיה .םכרדב עלקנש ,ידוהי לכ ןיטקרסקה
 -ינס םיאנת אלל ,םימו ןוזמ אלל ,םימויא םיאנתב ןיטקרסקה

 .םיילמינימ םיירט
 ףגא להנמ לש ובתכממ לבקל רשפא רצעמה-יאנתמ הנומת

 רריפמרוטשרבואל ,סטיווייר ,הנבוקב םינפה דרשמב הרטשמה
 257ה אוה וכיראתש ,הז בתכמב .הנבוק ופאטשיגב ןאמה

 םירוצעה םידוהיה רפסמש ,סיטיווייר בתוכ ,1941 טסוגואב

 ריהמה םייוניפל וגאדיש שקבמ אוה .493-ל רבכ עיגמ ןַארפב
 הנכס תמייקו תוקבדמ תולחמ םהיניב וצרפ יכ ,םידוהיה לש
 .ראדישוקב הרקש יפכ ,היסולכואב הנטשפתת ןהש

 -יבלב ידוהי םג ןיטקרסקה ינבמב וזכור ןארפ ידוהיל ףסונ
 ,םירחא םינטק םיבושיו קושילקוטס ,הנזָאי ,ץנאמירטוב ,קושיר
 .הכלהו הרבג םינבמב תופיפצהו

 לש ןורחאה בלשה לחה (א"שת לולאב 'ג) טסוגואב 26"ב
 יתבמ תולודג תוצובקב םידוהיה ולבוה םלש םוי .הדמשהה

 םילמ ןיא .תומהבל תורבקה-תיבב ורפחנש תורובל ןיטקרסקה
 .הביבסהו ןַארפ ידוהי יפלא לש תוומה תכולהת תא ראתל
 וטשפוה םה .םירבג לש קר ויה תונושארה תוצובקה יתש
 םהירחא .םרועל םינותחת קרשכ ולבוהו םינוילעה םהידגבמ

 םיגקז .םידליו םישנ ,םירבג לש תוברועמ תוצובק ולבוה

 .תולגעב ולבוה םילוחו
 .הידלי ינש תא הידידומב הקנח םולב םרש 'בגהש ,םירפסמ

 .םיחצורה ידיב ולפי רשאמ םקנחת םמא דיש בטומ
 רושק היהו תיאטיל הפי עדיש ,יקסמד יכדרמ ןנגהש םג עודי

 רמוכ לצא הסחמ אצמ ,םיאטיל םע םיקודה רחסמ-יקסעב
 ,םידוהיה תיראש תא תוומל םיליבומש ,ול עדונ רשאכ .יאטיל
 .םתא דחי הפסנו ותליהקל ףרטצה ,ואובחממ אצי

 םיאצומ ונא טסוגואב 26-ה לש רהמנו רמ םוי ותוא רואית
 ינפב 10.2.1945-ב הנייקוסארב הנוא 'בגה הרסמש תודעב

 אטיל תודהי

 תיטייבוסה אטילב "םיצאנה יעשפ תריקחל תדחוימה הדעווה"
 הרפיס איה .'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט" רפסב העיפומהו
 : ראשה ןיב

 ץצורתהל "םינאזיטרפ"ה ולחה רקובב 1941 טסוגואב 14-ב''

 -ובעל ןיטקרסקל וכליש םידוהיה תא שרגלו הרייעה תובוחרב

 וליבוהו אשמ-תוינוכמב םידוהי ולעה טסוגואב 15-ב ...הד
 םידוהי םג איבהל ולחה .הנבוקל ןוויכב ריעל ץוחמ םתוא

 ,קושילקוטס ,הטילא ,ץנאמירטוב ,קושיריבלבמ : הביבסהמ
 םינקז ,םידלי ,םישנ ,םירבג .םירחא תומוקמו הנזָאי ,ןאטשריב
 םיאבומ ויה םירחא .ןיטקרסקה יתבל ולבוה םלוכ ,םילוחו
 -יתבב תורוב רופחל םידוהי ואיצוה טסוגואב 25-ב ... תולילב
 תורוב ינש ורפח .ןיטקרסקה ירוחאמ רשא ,תומהבל תורבקה
 .רטמ 104 -- ןטק רתוי ינשהו ,רטמ 20%4 דחאה .םילודג
 ...שיא 1,100 וחצרנ ןאכ

 הרייעה תובוחר ואלמ רקובב 11 העשב טסוגואב 26-ב ...
 ןכ-ומכו ,םירחא םידיקפ ינימ לכו "םינאזיטרפ" ,םירטושב
 וחתפנ דימ .הנבוקמ ופאטשיג ישנא תואלמ תויאשמ יתש ואב
 םידוהי לש הנושארה הצובקה האצי ןיטקרסקהמו םירעשה

 םהילע היה ןאכ .סאלאפ סאנאטנא דחא יאטיל םג םהיניבו

 רבעל ולבוה םה .םינותחתה םידגבב קר ראשיהלו טשפתהל

 הנושארה הצובקה העיגה םרט דוע .תומהבל תורבקה-תיב

 ועמשנ דימ .ןוויכ ותואב הינש הצובק האבוה תורובה םוקמל

 איה) ץראל הלפנ הינשה הצובקה .הירי-תונוכממ ירי תולוק
 .(הדוקפ יפל וא םנוצרמ תאז ושע םא ריבסהל הלוכי הניא

 ,םירבג לש תוברועמ תוצובק-תוצובק ליבוהל וכישמה ךכ-רחא
 ...דחי םידליו םישנ

 םיבר .תורובה דיל השענש המ ראתל לוכי שיא זיא...

 ,ורפיס םמצע םיחצורה .םייחב םדועשכ דיסב וסוכו ורבקנ
 הלוכשכ ,םיגורהה ןיבמ הממורתה קושילקוטסמ תחא השאש

 ינירה" :םייחב התוא וריאשיש הנגנחתהו ,ןבל דיסב הסוכמ
 ורמאתש יפכ דובעל ךישמאו ייח ימי לכ יתדבע ,תדבוע השא

 התוא תימה סאקסואלסמ סאזוי ,ימוקמ "ןאזיטראפ" .''יל

 םשל וכלשוהש םישנאמ ועז ,וענ תורובה לכ .תוירי שולשב
 וגגח ,םימדה ישעמ רחאל .םשמ תאצל ולדתשה רשאו םייח
 ...תואקשמ םתא ואיבה םינמרגה יכ ,"םויה ירוביג"

 תשגל וגל םג ושרה םיירהצה-ירחא עברא-שולש העשב ...
 דועש תויווג ויה .תורובה לע דיס וכפש זא .לכתסהל תורובל

 לע דחאה רעיב םיצעכ םימרועמ ויה םישנאה .ודערו ועעונתה
 ץכ 'בגה .התב תאו ילש תיבה-תלעב תא יתרכה ינא .ינשה
 "...הינשה די-לע תחאה ובכש עבשה תב התבו

 .םוי ותואב ולצינ ןַארפ ידוהי ןיבמ םיטעמ

 לכ םע דחי רתתסה ,בוקאש ,ןארפב רכישה-תלשבמ לעב

 דסחה דעב םלישו הזדנּורב ימוקמה אפורה לצא ותחפשמ ינב

 .החפשמה תא אפורה שריג רצק ןמז רובעכ .לודג שוכרב
 רתתסהל התסינ ,סיכב הטורפ אלל הראשנש ,בוקאש תחפשמ

 ידיל םמצע וריגסה ,רוקבו בערב םציק תא םתוארב ךא .רעיב
 .תויריב וחצרנ החפשמה-ינב לכ .יאבצה לשומה

 יאטילה ''טסיביטקא"ל ןתנ ,ןוזננוי לדוי ,דחא דימא ידוהי

 רתונ אל רשאכ .והריתסיש ידכ לודג ףסכ םוכס סאקוי'צלש
 ןוזננוי תא יאטילה איצוה ,םייחב הרייעה ידוהימ שיא דוע

 המ ,סאקוי'צלש" :ידוהיה קעוצ ,ידיחי וריאשהו קושה-רכיכל
 ךחוכ לע רומש ,ידוהי ,קעצת לא" :יאטילה הנע "!1 יל תישע |



 הדשה ירצע

 וגרהו הרייעל ץוחמ לא ואיצוה אוה "!לופמאירמ דע תכלל

 .היריב

 .רמוכ לצא המ-ןמז יחו רצנתה ,יקציבולמחנ ,ידוהי רוחב

 -שהו ,ךולב ,ימוקמה ס"ס-ה שיא הרקמב והאר 1943 תנשב
 ,הרוטנאדנמוקה לא וליבוה ינמרגה .םייחב ראשנ ידוהיש םמות

 .היריב ותימה םש
 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 הצקב אצמנ ןארפב םיחאה-רבקש ןייוצ ,ב קלח "אטילב

 .ןמיינה רהנ לש תילאמשה הדגה לע ,הרייעה לש ינופצה

 .םידליו םישנ ,םירבג 1,078 םש םירובק

 תורוקמ
 .1341/145 "םשו די" ןויכרא

 .2205/2000 'סמ "םשו די" ,הקסנמוש הנינ הדליה לש הרוביח

 -תמר ,'ץיבומולש-םיובנלפ הקבר ; ביבא-לת ,קינדור רזעילא תויודע
 .ןג

 ןאיבוטיצ
 (דיצדיטו/מא 41 )

 ןייסאר םירעה ןיב ,ןייסאר זוחמב אטיל לש הזכרמב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 50-כ הב ויח האושה תנשב .ילוואשו

 .23.6.41-ב ,המחלמה ץורפ תרחמל הרייעל וסנכנ םינמרגה

 -צומ :ודמע םשארבש ,םיאטיל "םיטסיביטקא" ונגראתנ דימ

 ,רבעשל ןרעי -- פאראש ,יממעה רפסה-תיבב הרומ -- סוק

 .םידוהיה דגנ תולועפב דימ ולחה םה .םירחאו סאקצַאסור

 ורבקנו םידוהי םירבג המכ וחצרנ םינושארה םימיב רבכ

 ,אריפש אפורה םש לע) "אריפש רה"ב ,הרייעל ךומסה רעיב
 .(אפרמו טייק םוקמכ ןאיבוטיצ העדונ ותוכזב רשא

 ישנא םשל ועיגהש רחאל הרייעב הררתשה תמייוסמ העיגר

 תוריזגה תא וקיספה אל םה ."תוומה תולגלוג" תביטחמ ס"ס
 םה .םייוניעו חצר ,ארפ תויוצרפתה וענמ ךא ,םידוהיה דגנ
 'ר ברה לש ותיירפס תא ןכו שדוקה-ירפס לכ תא ופרש

 -ייעהמ וקלתסה םהלש תא ושעש רחאל .ןידמ לאירזע-םהרבא

 -והיב םהיתויוללעתהב וכישמהו "'םיטסיביטקא"'ה ורזח דימ .הר

 ורבעוהו ורצענ ,ןידמ ברה םג םהיניבו ,םירבג רפסמ .םיד
 .םש וחצרנו ןייסארב רהוסה-תיבל

 םיחקלנ םירבגה לכ ויה םוי ידמ .םהיתבב וראשנ םידוהיה

 -יבסב םידוהי חצר לע תועומש חורפל ולחה .תונוש תודובעל
 הרפיס ,ילוואש וטיגל רחואמ רתוי העיגהש ,קה תרבגה .הב
 ידוהי דוע לאו הילא אב ,ומש סאטוארנ ,דחא יאטיל יכ
 ץעי אוה .ןאיבוטיצב םידוהיה תא חוצרל םידמועש םריהזהו
 ודשח .ול ועמשנ אל .ילוואשל חורבלו לכה תא בוזעל םהל
 .םהמ רטפיהל הצורו םשוכר תא דמוח אוהש וב

 הרייעל ואב ,(א"שת בא ט"י) 12.8.41-ב הארנכ ,דחא הליל
 טוחשל וגאב" :וקעצש ,םיאטיל "םיטסיביטקא" םע תויאשמ
 םידוהיה לכ תא ושריג ,םיתבל וצרפתה םה "!םידוהיה תא
 ותואל ךומסה רעיל םתוא וליבוהו תויאשמה ךותל םוסחדו
 .ל"נה "אריפש רה"

 ץינמק הרסנמה לעב םג וחקלנ .םישנאה ינונחת וליעוה אל
 םידוהי-אלה הרייעה יבשותמ םיבר קיסעה רשא ,ותחפשמו
 תחפשמ החצרנו האצוה .םיבשותה לכ לע דוהאו לבוקמ חיהו
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 ףאו םהילע רומשל חיטבה סוקצומ רשא ,ןאדייווח אפורה

 אפורה אב רשאכ :אפורל השע דחא דסח .םשוכר תא לביק
 סוקצומש ירחא ,ןמדב תוססובתמ וידליו ותשא תא אצמו ותיבל

 השע הזה דסחה תא .ותוא םג תימיש ,חצורהמ שקיב ,ןחצר
 .אפורל

 םיחאה-רבקב .םוקמב םורבקו םידוהיה לכ תא וחצר רעיב

 ,יאטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש המישרה יפל ,םיחנ
 .ףטו םישג ,םירבג 140דכ

 לצניהלו ילוואשל חורבל וחילצה ןאיבוטיצ יבשותמ םידחא
 'בגה םג התיה םילוצינה ןיב .םוי ותואב העצובש הטיחשהמ
 רשא ,שרדמה-תיב תפצרל תחתמ האבחתה איה .ל"נה קה

 הליצה ,הנייקסואסאלק ,תיאטיל השא .םיהובג ויה ויתודוסי

 דע וטיגב הבשי איה .ילוואש וטיגל רובעל הל הרזעו התוא

 .הרטפנ םשו ףוהטוטשל החלשנש

 תורוקמ
 .1700/1568 "םשו די" ןויכרא ,ךולב היתב תודע
 /25--62 "םשו די" ,ו"כ ,אטיל ןופצ ןברוח סקנפ רוציק ,ימלשורי .א
0-8 

 קושיקיי'צ
( 615 ) 

 ,ןופצב הלוגארייא ןיב ,הנבוק זוחמב ,אטיל זכרמב הרייע

 תוחפשמ 70-כ הב ויח האושה תגשב .םורדב יקליוּו קינדַארס
 .תוידוהי

 םע המחלמה ץורפ ירחא עובשכ הרייעב ועיפוה םינמרגה

 םוקמב ונגראתה םינמרגה אוב ינפל דוע .תוצעומה-תירב

 תויוללעתהה ,םירצעמה דימ ולחהו םיאטיל "םיטסיביטקא"
 .םידוהיה לש גרוהל תואצוההו

 תורייעל ורבעוה ראשה .םירבג 18 וחצרנ המצע הרייעב
 וחצרנ קושיקיי'צ יבשותמ קלחש הארנכ .ורונ םשו תובורקה

 םידוהיש עודי םלוא .םש םיחאה-רבקב םתחונמ ואצמו ןוליווב
 .הלוגארייאבו יקליווב םג וחצרנ קושיקיי'צמ

 ,םירבג 22 קושיקיי'צב וחצרנ 4.9.41-בש ,רסומ רגידח"וד
 .םידוהי םידלי 60-ו םישנ 4

 םיחאה-רבק ןמוסמ /ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב

 מ"ק 2 ,סוטסיג לחנה דיל השרוח -- םוקמה :ןלהלדכ ןוליווב

 -- ןמזה ;ןמיינה לש ינמיה ףוחב ,גרוברויל ןוויכב ןוליוומ

 .םידליו םישנ ,םירבג 159 -- םיחצרנה רפסמ ;1

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,בוגבלק היתב לש התודע

 (ןוליו ,יקליו ,הלוגארייא םיכרע האר)

 קסרבוק
 ( א 358 45)

 ץורפ ינפל .רימוקליו זוחמה ריעל ןופצמ מ"ק 20-כ הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ האממ רתוי הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ

 זוע .1941 ינויב 26 ,ה םויב הרייעה תא וספת םינמרגה
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 -ושארב םינייוזמ םיאטיל הרייעה לע וטלתשה הז ךיראת ינפל
 סאטאבילק -- הנוטמס ןוטלש ימיב הצעומה שאר לש םת

 דימ .("הגנויאס וילואש" ירבח) סאנויסימ םיחאה תשולשו
 תושמש ורבש ,םיתבה תא ודדש םה .םידוהיב תוערפב ולחה
 ורצענ .םידוהי ורג ובש ,רימוקליו בוחר לכ תא שאב וחלישו

 .םידוהי םירבגו םישנ 30-כ םג םהיניבו הרייעה יבשותמ םיבר
 בורל ויה תוביסה םלוא .יטייבוסה ןוטלשה ידהוא ויהש הנעטב

 .תוישיא
 -האצוהה .םיריסאה לכ ורונ םינמרגה תסינכ רחאל המ"ןמז

 תורבקה-תיב ןיבל ידוהיה תורבקה-תיב ןיב העצוב גרוהל
 .יאטילה יטסיאתאה

 ,םהב וללעתה .תוומ דחפב וקזחוה קסראבוק ידוהי ראש
 וחצרו ,רימוקליוול םתוא וליבוה ףוסבל .םתוא ודדשו םוליפשה

 רבד .הינוביפ רעיב םש וזכורש םירחא םידוהי םע דחי םתוא
 ג"י) 1941 רבמטפסב 5"ב ינומהה חצרב ,הארנכ ,עריא הז
 .(א'שת לולאב

 .םוקמב לצינ אל קסראבוק ידוהימ שיא
 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 ,קסראבוקל תימורד אצמנ םיחאה-רבקש בותכ ,'ב קלח "אטילב

 ילוי -- חצרה ןמז .יאי'צופמופ רפכב ,הטנווש רהנה תודג לע
 ןושארה חצרה תונברק ,שיא 40-כ -- םיחצרנה רפסמ ;1
 .הרייעב

 תורוקמ

 .סירבלוק לאכימ תודע

 לוק
 ( טד זד)

 תיברעמ-תימורד מ"ק 20-כ ,הגניטרק זוחמב הנטק הרייע
 -תמחלמל דע .הינמרג םע םדוקה לובגהמ קוחר אל ,ןאיגנולפמ
 .תוידוהי תוחפשמ 20-כ הב ויח הינשה םלועה

 םע .המחלמה ץורפ תרחמל הרייעה תא ושבכ םינמרגה

 תיבב םידוהיה לכ תא םיאטיל םינוירב תרזעב וזכיר םתסינכ
 םיאולכ םתוא וקיזחהו ,םהילעמ וערק םידגבה תא .לודג דחא

 וקסע ןמז ותואב .הייתשו לכוא אלל ,םימוריעד-יצח םהשכ
 .םידוהיה יתב תזיבב

 םהילעשו תרעוב ןאיגנולפ יכ םידוהיל ועידוה ינויב 29"ב

 הבוטירל ךרדב מ"ק 5 םתוא וליבוה .הפירשה תא תובכל שוחל
 .םוקמב דירש ראשנ אל לוק ידוהימ .תוומל םלוכ ורונ םשו
 ,וילע הבצמ לכ ןיאו ןמוס אל ,רדוג אל םיחאה-רבק

 ,תוצעומה-תירבל חורבל וחילצה רשא ,לוק ידוהי 15 ןיבמ
 .םינמרגה םע תוברקב ולפנ םהמ העשת .השיש םויכ םייח

 תורבקה ןיב ןמוסמ ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב
 ,ןאיבוטשיו רפכה די-לע םיחא-רבק ןאיגנולפ ריעל ביבסמש
 ורבקנו וחצרנ םש .ןאיגנולפמ מ"ק 13 קחרמב ,"אקוא" רהב
 שי .1941 תנש לש הינשה תיצחמב ,םידליו םישנ ,םירבג 2
 .לוק ידוהיב ןאכ רבודמש ,חינהל דוסי

 תורוקמ

 .לאומש-תעבג ,ןמטוג בייל תודע

 אטיל תודהי

 קושיפוק
 (אטקז5א15 )

 לחנה תפש לע ,תורעי תביבסב תנכוש קושיפוק הרייעה
 י'זבינופ זוחמה-ריעמ מ"ק 40-כ ,(הרייעה םש ןאכמ) הפוק
 .םידוהי 1,500-ל בורק הב ויח האושה תנשב .החרזמ

 ותואב .1941 ינויב 26-ב הרייעה תא שבכ ינמרגה אבצה
 שטובוס ,'זבינופמ םיבר םידוהי קושיפוקב וצבקתנ רבכ םוי
 .לגרב ימו בכרב ימ ,םינמרגה ינפמ חורבל וסינש ,הטנישיוו

 ,םימיא ישעמב םיוּולמ ,םידוהיב תושיגנ ולחה הרהמ דע
 רפסמ ול וצקוהש ,וטיגב זכרתהל ווטצנ םידוהיה .דושו סמח
 .הרייעב שאה-יבכמ לש לודג ןסחמו הנליו בוחרב םילד םיתב
 .העווז שממ ויה םייחה-יאנתו ,המויא תופיפצ םש התיה
 דימ .םימ ילב וליפאו ,ןוזמ ילב טעמכ םדא-ינב םש וקיזחה
 .חבטל םידוהי לש תורובח-תורובח תרבעהב וחתפ

 -בו םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ועציב תוצירעה ישעמ תא
 ימיב .הוול ינמרגה ,בורקמ הז הנמתנש טנאדנמוקה םשאר
 .םינמרגה ידיב ,לוכיבכ ,עגפנש ימכ קושיפוקל עיגה םיטייבוסה
 לש דיקפת קחישו תיאטילה היסנמיגב תינמרגל הרומ היה
 ןכוס הז היהש ררבתנ .תונוטלשה לש םנומאל הכזש ,טסינומוק
 ושבחו שיא 25 םיצאנה ורצע וידיב ויהש תומישר יפל .יצאנ
 -וקמה תושרה ףתרמבו הפוק לחנה דילש רהוסה-תיבב םתוא
 -תנחת ירוחאמ היריב גרוהל םתוא ואיצוה ילוי תליחתב .תימ
 רבכ עריא רבדהש ,הארנכ) תובעה רעיה תוציבב ,תבכרה
 .(28.6.41דב

 םירבג םבורב ,ןינמב הלודגה ,םידוהי לש הינשה הצובקה
 גרוהל האצוה ,תוריעצ םישנ רפסמ םג םמעו הרייעה ינב
 ונקתוהש תורובה תפש לע -- םתצק .1941 טסוגוא תליחתב
 -תיבב -- םתצקו ,'םירפוכה ןודעומ"ל ךומסב היסנכה ירוחאמ
 .תיאטילה היסנמיגה ירוחאמ ידוהיה ןימלעה

 ,ףטהו םישנה לכו םירבגה ינורחא ,תישילשה הצובקה
 םיטעומ .ליעל םירכזנה תומוקמה ינשב איה ףא גרוהל האצוה
 .ןיטקרסקה דיל ורונ דבלב

 תא .הוול ידי-לע ונתינו וננכות חבטה ישעמל תוארוהה לכ
 ייהיצנגילטניא'ה ישנא םג .םיאטיל ועציב ןמצע חצרה תולועפ
 ,דחוימב וטלב וללה םיחצורה לכ ברקב .ידוהי םדב םהידי ולבט
 סאנוי'ציירג .פ הרייעב הרטשמה שאר ,םדל םנואמצ טהלב
 רתויב הליעפ התיה םידוהיב תועיגפב .סילאידוג רבעשל ונגסו
 ירגוב המעו (הוול לש ותבוהא) הטייד'זגרק תולמעתהל הרומה
 ,סידנירבוד ,סאנוישומט ,סינוקיז ,סאטנקוי תיאטילה היסנמיגה
 םירתתסמ ןכיה הוולל םיעידומ ויה םה .דועו הטייקסוארבמד
 .םירכמ םירכיא לצא םשפנל טלפמ אוצמל םנויסנב ,םידוהי
 ףוס דע דחאל דחא םיפדורה ידיב ודכלנ וללה םידוהיה לכ
 לארשי תדעמ טילפו דירש ראשנ אלש דע ,1941 רבמטפס
 םיבושיהמ םידוהיה ,ןמז ותואב ,וחצרנ םתא דחי .קושיפוקב
 שטובוס ידוהימ תצקמ ,הנבילפ ,הצנאמש ,הטנישיו : םיכומסה
 3,000-מ הלעמל לכה ךסב -- הביבסב םינטק םידוהי יבושימו
 .שפנ

 םוקמב טלפמ אצמש דחא יאקשיפוק ידוהי ףא היה אל
 ישפח השענ םימיל) סאקסואגר .י ימוקמה רמוכה .והשלכ
 -מיגב תימורל חרומ שמישש ,(ילותאק-יטנא רפוסו ויתועדב
 םידוהיה וידימלתמ המָכ ליצהל הסינ ,קושיפוקב תיאטילה היסנ



 הדשה ירוע

 .הוולל ךכ-לע ורסמ םינישלמהש רחאמ ,ודיב רבדה הלע אלו

 תא ריתסהל הסינ ,קושיפוקב אפורה ,סוי'ציוואיקסנרפ .י רייד
 אל .ןהידליו ץיבוריאמ .ב 'בגה תאו יקסבוצרפ .ל .ח תינברה

 .היריב םוגרהו םלוכ תא וליגו םימיה וכרא
 .י םידוהיה םיריעצה וממוקתה םינושארה המחלמה ימיב

 היפונכ דגנכ ,םהירבחו לדניצ ,ןמרטסוש .ה ,ןאטוי .ח ,ינושרג
 -צורה תורושב ולעפש םישומח םיאטיל היסנמיג-ידימלת לש

 תידוהיה היסולכואב רורטה .םהמ םיינש ועצפו ,םינמרגה םיח

 -ייעבו קושיפוקב לארשי תליהקמ .רתויב תוירזכא תורוצ שבל

 דחאה :םיחא-ירבק השולש אלא וראשנ אל תוכומסה תור

 זודעומ" די לע ינש ,ןיטקרסקה ירוחאמ ידוהיה ןימלעה-תיבב
 הדמשהה תונברק לש ,ףסונ ןטק םיחא-רבקו ,"םירפוכה

 .תבכרה-תנחת ירוחאמש רעיב ,הטיפישב ,םינושארה
 םתסונמב ורצענ םינמרגה ינפמ חורבל וסינש קושיפוק ידוהי

 םיבשותה םע דחי ופסינ םשו ,םירחא תומוקמבו קושיקארב

 םידוהי תוחפשמ לש תוטעמ תורשע קר .םוקמב םידוהיה

 .תוצעומה-תירב יקחרמל םייוניפב לצניהל וחילצה
 הנליווב תואטיגב םייחב ורתונ קושיפוק ידוהימ םידיחי

 .הנבוקבו
 תורייעהו קושיפוק ידוהי ידירש ונגראתה המחלמה ירחא

 תבותכ הילעו ןורכז-תבצמ וניקתהו תיבגמ וכרע ,תוכומסה
 וחצרנ ובש םוקמב הדימעהל ושקיבו ,תיסורו תיאטיל ,שידייב
 ושרה אל םייטייבוסה תונוטלשה .םהיתויחאו םהיחא ,םהירוה

 ןורדסמב םינש המכ הטעמב הפוטע הדמע וזו הבצמה תא ביצהל

 ,תויולדתשהו תורצפה ירחא .תימוקמה הצעומה תלהנה ידרשמ
 לע 1953-ב הבצוה ,םהינימל תודסומב קושיפוק ידוהי ולעהש

 תיאטילב תבותכה הילעו תרחא ןורכז-תבצמ םיחאה-רבק

 ."םזישאפה תונברק" : תיסורבו
 רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : םיאבה תומוקמה םינמוסמ ,'ב קלח "אטילב
 תורבקה-תיב תבריקב ,קושיפוקב ןימידאג בוחר ףוס 1

 ;1941 תנש לש הינשה התיצחמ -- ןמזה ."םירפוכ"'ל

 .ךרעל ,ףלא -- תונברקה רפסמ
 .הפוק רהנה תודג לע ,קושיפוקב ידוהיה תורבקה-תיב 2

 תונברקה רפסמ ; 1941 תנש לש הינשה התיצחמ -- ןמזה

 .ךרעל שפנ 2,700 --
 -תנחתמ דחא רטמוליק קחרמב ,סיקסי'צנוואלס רעי 3

 ; 286.41 -- ןמזה ;יאנאמיש הרייעל ןוויכב ,תבכרה

 .78 -- תונברקה רפסמ

 ינומה חבט"

 תורוקמ

 .ביבא-לת ,בוארטדןאמשיילפ .ד ,בוארט .מ לש םתודא

 הוו'צפוק
 ( א 61 577715 )

 קוחר אל ,אטיל לש ימורדה הצקב ינייס זוחמב הנטק הרייע

 190-כ הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ ינפל .ינלופה לובגהמ
 .םידוהי (תוחפשמ 45)

 -תירב דגנ המחלמה ץורפ םע דימ הרייעל וסנכנ םינמרגה
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 וחילצה ,1941 ינויב 22-ב ,רקובב םכשה 'א םויב .תוצעומה
 -לע ,ןמיינל דע עיגה םהמ קלח .טלמיהלו חורבל םידוהי הרשע

 םהמ םידחא קר .רהנה תא תוצחל ולכי אל םה .קינקסורד די
 .לצניהלו תוצעומה-תירבל עיגהל וחילצה

 -יל "םיטסיביטקא" ללותשהל וליחתה םינמרגה תסינכ םע

 -ויניטרמ רבעשל הרטשמה דקפמ לש ותושארב םיימוקמ םיאט

 הצרש ימ לכו רקפהל ויה םידוהיה לש םהייחו םשוכר .סינ

 .תויוזבו תוליפשמ תודובעל םילבומ ויה םידוהיה .די םהב חלש
 -פוק ידוהי לכ רשאכ ,רבמטפסב 15-ל דע םירבדה וכשמנ ךכ
 וטיגב םורגס םש ,יידזאלל הלועמ הרימש תחת ורבעוה הוו'צ
 .קושיקטאקב והושעש ,ימוקמה

 םע דחי וחצרנ םה (ב"שת ןושחב ג"י) 1941 רבמבונב 3-ב
 הנורחאה תינומהה הטיחשה תאז התיה .הביבסהו יידזאל ידוהי

 ."ןיירנדוי" התיה אוהה םויה ןמ .תיאטילה היצניבורפב
 .תונברקל ןורכז-תבצמ הבצוה יידזאלב ינומהה רבקה לע

 תורוקמ

 .הינתנ ,יקסבוקדירפ הדוהי תודע

 הקשיטקוק
 (אשאדיז8%55)

 זוחמה-ריעמ מ"ק 12 קחרמב ,אטיל לש החרזמב הנטק הרייע
 .םידוהי 172 הב ויח 1923 תנשב .ןאיטוא

 חינהל שי .תידוהיה היסולכואה הנטקו הכלה םינשה ךשמב

 .תוידוהי תוחפשמ 25-כ הב ויח האושה תנשב יכ
 לרוג תא הקשיטקוק ידוהיל הדיעוה ןאיטואל הרייעה תבריק

 297ב הז היהש בושחל שי .םתא דחי ופסינ ןכאו ,ןאיטוא ידוהי

 .(א"שת לולאב 'ו) 1941 טסוגואב
 (ןאיטוא : האר)

 ןאיבוטרוק
 (אטתדיטישאא 41)

 ריעמ תיברעמ-תימורד מ"ק 21 ,אטיל לש הזכרמב הרייע

 .ילוואש זוחמה

 .םידוהי 103 םוקמב ודקפתנ 1923 תנשב

 הרייעה .ןאיבוטרוקב םידוהיה תורוק לע טרופמ עדימ ונל ןיא

 ידוהי לרוגש חינהל שיו ,הבוגיאוּו טנוו'זוא ,ןאיקושל הבורק

 .תורחאה תורייעה ידוהי לרוגכ היה ןאיבוטרוק

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :םה םיטרפה .ןאיבוטרוקל בורק םיחא-רבק עיפומ ,"אטילב

 הרייעהמ מ"ק 5 ,ילוואשמ מ"ק 14 ,יאיבוב-לת -- םוקמה

 -- תונברקה רפסמ ;14.9.1941 -- חצרה ןמז ;איבוטרוק

 .500דכ
 (הבוגיאו טנוו'זוא ,ןאיקוש : םג האר)
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 ילקרוק
 (אטתאז 141)

 זוחמה-ריעמ תיחרזמ-תינופצ ,אטיל לש החרזמב הרייע

 .טשקינאמ מ"ק 14-כ ,רימוקליו

 .תוידוהי תוחפשמ 50-כ הב ויח האושה תנשב

 -ושארה םימיב ידוהיה בושיה תא תורוקה לע םיטרפ ונל ןיא

 רימוקליו ידוהי לרוגכ היה םלרוגש עודי .ינמרגה שוביכל םינ

 א"שת לולאב ג'י ו םויב ,הינוביפ רעיב וחצרנ רשא ,הביבסהו
(5.9.1941). 
 (רימוקליו : האר)

 ןאשרוק
 (תסתפונא 41)

 תנשב .ילוואש זוחמב ,אטיל לש הנופצב תאצמנ ןאשרוק
 .םידוהי 900-כ הב ויה האושה

 חורבל םיבר וסינ תוצעומה-תירב--הינמרג תמחלמ הצרפשכ
 םבור .ךכב וחילצה תודחא תוחפשמ קר .היבטל ךרד היסורל
 -רגה וסנכנשכ .רוגס היה היבטל--אטיל לובגהש םושמ ורזח
 .תוחפשמ 42 הרייעב ורסח ןאשרוקל םינמ

 תאו ןייטשניבור לטוג תא םינמרגה וחצר םתסינכ לילב רבכ
 הברה .הרייעב םינושארה תונברקה ויהש ,ןהכ ריאמ וסיג
 .םוקמב הרופח התיהש ,הקומע הלעתב ואבחתה םידוהי

 -ילה י'םיטסיביטקא"ה תוליעפ הלחה םינמרגה תסינכ םע
 םוי-םוי .רתוי םידוהיה לש םמדש עגרל וכיח רשא ,םיאט
 .הדובעל ולבוה םשמו קושה-רכיכב ףסאתהל םידוהיה וצלאנ
 יוניפב ןכו םיסוסה ירגפו םיסורה םיללחה תרובקב וקסעוה םה
 םהל ונתינ אל הדובעל םילכ .תוינוכמו םיחתות ידלשמ םיכרדה
 םישנאש םירקמ ויה .תוכמ הוּולמו השק הדובעה התיה ןכלו
 .םיפלעתמ ולפנ

 סנכתהל 12 ליגל לעמ םירבגה לכ ווטצנ רצק ןמז רובעכ
 -ילוחו םומ ילעב ,םיכנ 10 ואצוה םכותמ .לודגה שרדמה-תיבב
 ושבחנ שיא 15-כ ,דוע וארנ אל זאמו םש-יאל ולבוהו ,שפנ
 .רדיינש הבוט התיה םהיניב הנושארה .ימוקמה רהוסה-תיבב
 .ילוואשב רהוסה-תיבל ורבעוה םה

 יאטיל רמשמ תחת םימי עובש םירבגה וקזחוה שרדמה-תיבב
 ןוויכל ועסוהו תוינוכמ לע םירבג 150 ולעוה דחא םוי .דבכ
 היה םש ,הרייעה ןמ מ"ק 3 קחרמב רעיל ואבוה םה .ילוואש
 ורצענ רובה ןמ המ-קחרמב .םירטמ 15 לש ךרואב רוב ןכומ
 ,דרדה ידצבש הלעתל תינוכמהמ ץפק רשיילפ ןבואר .תוינוכמה
 עודי .ואיטחה ךא ,וירחא ורי םירמושה .םלענו רעיל קניז
 ןאיליפופ ,ןאיקוש תבריקבש תורעיב בבותסה ןכמ-רחאלש
 וימי לע םהשלכ םיטרפ םיעודי אלו ,ומלענ ויתובקע .ילוואשו

 לש תוצובקב ,ורפחנש תורובה לא ואבוה םישנאה .םינורחאה

 -מושה .חורבל הסינו ץפק ,גרבדלוג ,םילבומה דחא .ורונו ,0
 ותיווג תא איבהל ווטצנ םידוהי ינש ,והוגרהו וירחא ורי םיר
 .רובה ךותל הכילשהלו

 -ינרשט םשב דחא רוחב ריכה גרוהל האצוהל תונכהה תעב
 אוה ,סלודא יאטילה ,בוטה ורכמ תא םיחצורה ןיב יקסבוח

 אטיל תודהי

 ךרטצא אלו יתוא עצפת לאו בטיה עלק" :רמאו וילא הנפ
 ,ץיראט ידוהיה .ותשקב תא אלימ "דידי"ה ."םירוסיב תונעתהל
 :רמאו חצרה יעצבמ לא הנפ ,למיי'ז הרייעהמ היה ואצומש

 -ינימ םויק-יעצמא ונל וביצקה .חשק הדובע ונתוא ודיבעה"

 לבא .הדות םכל ריכי םלועה לכו םייחה תא ונל ונתו םיילמ
 קיפסה אל ."םכב םוקנת הילגנא ,ונתוא וחצרת םאש ,םכל ועד
 .והוגרהו וב ועגפ םירודכו ורבד תא איצוהל

 םירפא גהנה םע רובה תפש לע הרק ןפוד-אצוי השעמ
 | .סאטאנ

 -צאלוק ותוא .סיקצאלוק יאטילה היה ןאשרוקב ריעה-ןיצק
 שוריגל םייטייבוסה תונוטלשה תמישרב 1940 תנשב היה סיק
 אוה .בוטה ודידי היה סיקצאלוקו ךכ-לע עדי סאטאנ .ריביסל

 -לע .לצינו אבחתה סיקצאלוק ,ול הכחמ המ סיקצאלוקל הליג
 זתנ אלו הרושהמ ואיצוה ,סאטאנ תא סיקצאלוק ריכה רובה יפ
 .ףלעתהו סיקצאלוק לש וילגרל לפנ עתפומה סאטאנ .וגרוהל
 המ הלגי אלש ,עבשיהל וילע היה ושפנ תא ובישהש רחאל
 .הריעה הרזח חלשנ אוהו ,הארש

 -ןתנ ברה -- ןאשרוק לש הבר םג םהיניבו ,םירבגה לכ
 16) אשת זומתב א''כ ,יד םויב וחצרנ -- ןיווטיל לאימחרי
 .(1941 ילויב

 .הרייעב תובוחר ינשב וטיג םקוה םידליהו םישנה ליבשב

 השרוהש ,רכזנה סאטאנ :םירבג 3 קר דוע וראשנ הרייעב
 -ילהש ,ץישפיל המלש ר''ד ,הרייעה אפור ,וטיגל ץוחמ רוגל
 יופש ירמגל היה אלש ,םולש ןלבהו ,ול םיקוקז ויה םיאט
 .וב עשעתשהל ובהא םינמרגהו ותעדב

 םישנה ושרוה םויב תחא העש קר .בר היה וטיגב קחודה
 רכמנ אל רבד םוש לבא ,ןוזמ-יכרצמ תיינקל קושה לא תאצל
 םישנה תגיצנ .ןתוא םישרגמו םיללקמ ויה םיקוושב .ןהל
 ידוהי ולכי המ ךא ,ילוואשמ הרזע שקבל התסינ סיירפ הינאפ
 ינמרג וטיגל אב דחא םוי .הרצק התיה םדי -- תושעל ילוואש
 .ריוואב תוריל לחה םג אוה .ףסכו בהז ול ורסמייש שרדו
 .ןהיתב תונולחמ וצפקש ויהו ולהבנ םישנה

 הדוקפה תרגסמב רגא'זל םישנה לכ ורבעוה טסוגואב 15דב
 םישנ יתש ובדנתה הרבעהה ינפל .הביבסה ידוהי תא הב זכרל
 ףסכ ןלצא אצמיי אמש ,םישנה לצא שופיח ךורעל תויאטיל
 .בילעמו ילאטורב היה שופיחהו תומוריע וטשפוה םישנהח .בהזו
 רגא'זב ודבע תמייוסמ הפוקת .ןהילע היהש המ לכ ןהמ חקלנ
 .רגא'ז ידוהי םע דחי ופסינו םיאטיל םירכיא לצא תואלקחב

 אפורה םג ןאשרוקמ ואצוה רגא'זב היצקאה ינפל רפסמ םימי
 ,ותשא ,סאטאנ םירפא וראשנ הרייעב .ותחפשמו ץישפיל ר"'ד
 תורייעה תחאמ הדלי םהילא הפרטצנו ,וידלי ינשו ומא
 .ילוואש וטיגל רובעל טנאדנמוקה ידי-לע הווטצנ אוה .תונכשה
 וריאשהל םישקבמה ,םיאטיל לש תומיתח 1,000 ףסא סאטאנ
 .הרייעב

 םישנאה ןאשרוקב רהוסה-תיבב וזכור רבמצד עצמאב
 -לע ואצוה םה רבמצדב 17-ב .םירפכב םירכיאה לצא ודבעש
 .הרייעה ןמ מ"ק 6 קחרמב ורונו םיאטיל רזע-ירטוש 3 ידי
 ורונ םינושאר .סאטאנ תחפשמ םג התיה גרוהל םיאצּומה ןיב
 שרדנו הכוה ,ןורחא ראשוה סאטאנ .םישנה םהירחאו םידליה
 םד דוע עפעיפ וב ,רבקה לע עיבצה אוה .ושוכר תא רוסמל
 .הרונ הלא םילמבו ,"ישוכר והז" :רמאו ותחפשמ

 ינומה חבט" רפסב העיפוהש ,םיחאה-תורבק תמישרב



 הדשה ירע

 3.5 קחרמב ,ןאיברדפ רעיב אצמנ םיחאה-רבקש זייוצ ,"אטילב

 180 ךרעב םש םירובק .יאי'זדואג רפכה דיל ,ןאשרוקמ מ"ק

 תורוקמ

 .1670/1556 'סמ ,"םשו די" ןויכרא .28.10.1947 ,רשיילפ לאקזחי תודע

 .53 'מע ,ילבאש סקנפ ,ימלשורי .א

 ואדישוק
 ( א 151 גקסתצ5)

 האושה תנשב .קורט זוחמב ,אטיל לש החרזמ-המורדב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 150-כ הב ויה

 .24.6.1941-ב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 םיאטיל "םיטסיביטקא" םוקמב ונגראתה םינמרגה תסינכ םע

 לע םילבוח לקמ דימ ומירהו ימוקמה ןוטלשה תא וספת רשא

 .י ר"ד אפורה היה םינושארה תונברקה ןיב .םוקמה ידוהי

 םימי קר ורבע .לארשי רבקל עיגהל הכז דוע אוה .ןיקסש
 םירבגה .וטיג עבקנ .םהיתב תא בוזעל ווטצנ םידוהיהו םיטעומ
 .הבורקה קושינוברפב הדובעל חלשנ קלח .הדובעל םילבומ ויה

 םללעתהב עושעש יקחשמ םמצעל םיכרוע ויה םיאטילה

 ונקזב הפי ןורהא-דוד 'ר ברה תא דחא םוי ובחס ךכ .םידוהיב
 .השודקה ותמשנ חפנש דע ריעה תוצוח ךרד

 םירבגה .םידליהו םישנל םירבגה ןיב ודירפה טסוגוא עצמאב
 .ותוא הפיקה םיאטיל לש הקזח הרימשו םסאב וקזחוה

 ידוהי לכ תא ואיצוה (א"שת לולאב 'ה) 1941 טסוגואב 28-ב
 הרייעהמ מ"ק 6 קחרמב םתוא וחצרו ,רימז'זו ילסו'ז ,ראדישוק

 .סיקשיקידאלו רפכה דיל

 םירבגה רבק לע תחאה :תובצמ יתש ומקוה המחלמה ירחא
 םושר םידליהו םישנה רבק לעו 2,200 רפסמה הילע םושרו

 ורבקנו וחצרנ םידוהיה םירבגה םע דחיש הארנכ) 1,800 רפסמה
 .(םיסור המחלמ-ייובשו םיטסינומוק םיאטיל המכ םג

 ,סאקסואקשפ םוקמב הרטשמה דקפמ ודמע םיחצורה שארב
 -סואק'צווּו סאטוברונ ,(בוקטי'ז םדוק היה ומשש יסור) סוקטי'ז

 טפשנ ,תיטייבוסה אטילב ןידל דמעוה סוקטי'זש עודי .סאק
 לחהו םינש רשע ירחא ררחוש ךא ,רסאמ תונש שמחו םירשעל

 םינמרגה םע וחרב םירחאה םיחצורה .ןגטנר יאנכטכ דובעל
 .םתגיסנ תעב

 ינומה חבט" רפסב םיעיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב
 ראדישוק תשרוחב אצמנ םיחאה-רבקש ןייוצ ,'ב קלח "אטילב

 .בויליסאו תולעת ארקנה םוקמב

 תורוקמ

 .ןולוח ,אריפש"יקסבולגס .ה רייד ; ןולוח ,בילטוג תידוהי תויודע

 ןאדייק
 ( אכ גזא141)

 3,000-כ הב ויח האושה תנשב .אטיל לש הזכרמב זוחמ-ריע
 רמושה" לש םיטילפ את ןאדייקב טלקמ אצמ ןכ-ומכ .םידוהי
 .ןילופמ "ריעצה

25 

 -ואל לש תוצובק םוקמב ןגראתהל ולחה המחלמה ץורפ םע
 םינגראמה ישאר .י'םינאזיטרפ" םמצעל וארקש ,םיאטיל םינמ

 ינשו ,סוי'ציוואיקרמ סאזאוי ,סיגינוק ןאדייקב קנבה דיקפ ויה
 דחוימב וטלב םידוהיל ןייועה םסחיב .רבעשל-ריעה-ישאר ינב

 -אלצאו ,(סאפאיטסו סאזאוי ,סיצאו) סא'צלוש םיחאה תשולש
 .סאקסני'צאל סאוו

 םהיניב המק הררתשנש "הריווא"ה תא םידוהיה ושיגרהשמ
 וסיגש ויהו ,אבחתהל וסינש םיריעצה ןמ ויה .הלודג הכובמ

 דוע םיאטילה ידיב וחצרנו ורונ םיבר .םיטייבוסה םע חורבל

 םיאטילה ידי-לע וחצרנ וא ,ריעה תא בוזעל וקיפסהש ינפל

 ,םיריעצה דחא .יסורה דצל עיגהל וחילצה םיטעמ קר .ךרדב

 החירבל ךרדהש הארשמ ,גרובצלז ןסינ םשב ןנוחמ טנדוטס

 .טאש הרייעב ומצע תא הלת ,וינפל המוסח

 תודוקפה ואצוה דימ .24.641-ב ריעל וסנכנ םינמרגה

 םהילע הרוסא ,בוהצ יאלט תאשל םידוהיה לע :תונושארה

 .המודכו ,םיאטיל םע חחושל םהל רוסא ,תוכרדמה לע הכילהה
 םהש הנעטב םידוהי 100 דימ וספת םיאטילה "םיטסיביטקא"ה
 .םיאטיל םיטסינומוק תורשע המכ םג ופרוצ םהילאו םיטסינומוק

 לא ואבוה םה .םינותחתה םידגבב ריעה ךרד םתוא וליבוה

 .ורונ םשו ,ריעה ןמ מ"ק 2-כ ,ירובה רעיה
 זוטלשה תסיפתל ןושארה םויהמ ולחה םידוהיב תויוללעתהה

 לעב תא וספת ,לשמל ,ךכ ."םיטסיביטקא"ה ידי-לע הרייעב

 .ותמשנ תא חפנש דע ותוא וכיהו רגרב .מ ידוהיה עונלוקה
 ,(ףיוהלוש) תסנכה-יתב רצחב ויחש וירוה לא ץר רלס'צ ןבואר

 ותימהו וב הרי ,רעשב יאטיל וב עגפ .תופועה תטיחש םוקמב

 | .םוקמב
 תודובעב םידוהי קיסעהל וליחתהו םיבר םימי ורבע אל

 וריאשהש תוצצפה קוליסב הפועתה-הדשב ודבע םבור .הייפכ

 הנגראתהש תיאטילה הרטשמה ידיב היה רמשמה .םיטייבוסה
 הארמל םינהנו קוחרמ םידמוע ויה םיאטיל םיחרזא .שדחמ
 .וגרהנ םידוהי הרשעכו תויוצצופתה המכ םש ועריא .םהיניע
 ,הביבסבש תולודגה תויתכלממה תווחב ודבע םירחא םידוהי

 -כהה תווח םש התיה םירשעה תונש תישארב) יגונדולפ :ןוגכ

 .דועו יאניגרא'ז ,קארבדופ ,(אטילב הנושארה תיצולחה הרש

 םשו םינמרגה םיניצקה ינודעומב דובעל וחקלנ תוידוהי תורענ

 היורש התיה ריעה ; ףרה אלב וכשמנ םייוניעהו תושיגנה .וסנאנ

 .תרחמה םוי תארקל דימת דחפב

 םידוהי 200 ,םינמרג המכ םע דחי ,םיאטיל ולעה ילויב 23"ב
 ,םידוהי םתוא ורזח אלשמ .לוכיבכ הדובעל ,אשמ-תוינוכמ 6 לע
 ידכ םיאטילה םיגיהנמה לא םיגאדומה םתחפשמ ינב וזפחנ

 ונתנ זא .תואצות לכ אלל ךא ,םישנאה לש םלרוג לע עדוויהל

 העידיה תא איבה הלהו לודג ףסכ םוכס דחא יאטילל םידוהיה

 רעיב םישנאה 200 םתוא לכ ורונ (ילויב 23) םויב וב יכ

 םידוהיה וצר אל הליחתב .ןאדייקמ מ"ק 8-כ ,יאנאבאב
 .ורזחי םהיריקיש תווקל ופיסוהו ,םישנאה וחצרנ ןכאש ןימאהל
 שיש ריעה ידוהי וניבה תובקע לכ ולגתנ אלשמו ,םוי ףדר םוי

 .העומשב תמא

 סויליבופ ריעה-שאר וילא ארק ערואמה רחאל המ"ןמז

 לש םיבושחה םיתבה-ילעב תא (ונכ לע והוריזחה םינמרגהש)
 ,גרבמולב םייח ,רדנור םייח ,יקסרבופלש קודצ : הליהקה
 יכ עידוה סויליבופ .םירחאו טייח םולש ,בולארשי ,ןגכ םהרבא

 -תהלו םהירוגמ תומוקמ תא בוזעל םידוהיה לע תועש 24 ךות
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 ,ינרקוד לייתב רדוג בוחרה .הגלימס בוחר לש ריעה קלחב סנכ

 ךוראה בוחרל דע ,ביבסמש תואטמיסהו ףיוהלושה ,זיולקה לע

 .ןאדייקבש ידוהיה וטיגה היה הזכ .,(ונימידַאג)

 לכ תא ריעל םיאטילה ואיבה ,וטיגה םקוהש םוי ותואב

 .תושפנ ףלאכ ,םיי'זו טאש ,תוכומסה תורייעה לש םידוחיה

 םינושארה םימיבש ,הביבסה תורייעמ םידוהי םג ויה םכותב

 התיה ןאדייק וטיגב תופיפצה .טאשלו םיי'זל וטלמנ המחלמל
 יאלמ םידוהיה לכ לצא טעמכ לזא ךכל ףסונ .אושנ יתלבל

 .ןוזמה

 לבור 100 -- סנק םידוהיה לע ליטה סויליבופ ריעה-שאר
 םידוהיה .שרדנה ףסכה םלושי אל םא הדמשהב םייאו -- שפנל

 הזש וויקו ,םדיב ראשנ דועש הלא לכמ םיטישכתו ףסכ ופסא
 .רפתשה אל בצמה םלוא .רפתשי בצמהו שפנ-רפוכ היהי

 אל תוסנקה .לבור 370,000 ורסמ וטיגב ויהש םידוהיה 0
 םהמ וחקלש דע תתלו רוזחלו תתל םידוהיה לע היה .וקספנ
 יכ וניבהו ושיגרה רעונה-ינבמ המכ .הנורחאה םתטורפ תא
 םיבושחה םיתבה-ילעב לא ונפ םה .ןטשה קחשמ אלא הז ןיא
 רתתסהל וא ,רעיה לא חורבל בטומ ילוא יכ ,םענכשל ולדתשהו
 ךכב יכ ,ורמא םה .ךכל ודגנתה להקה יבושח .רחא םוקמב
 םינמרגה לש םתנווכ לכ ,םתעדל .ולוכ וטיגה תא הנכסב ודימעי

 תא ןכסל אופיא יאדכ אלו הדובעל םידוהיה תא לצנל איה

 .שפנה
 לש םהיתווקתו םהיתוילשא לכ לע ץקה ץיקה טסוגואב 15דב

 תרזעב תיאטילה הרטשמה השריג םויבדוב .ןאדייק ידוהי
 םידוהיה לכ תא ,םידחא םינמרג לש םדוקיפב ,"םיטסיביטקא"ה
 14 ליגמ םירבגה לכ תא ."ףיוהלוש"ב םתוא וסניכו םהיתבמ
 זגה ךרד םוליבוהו הרושב העברא-העברא ודימעה הלעמו
 םישנה תא .ןבָאלטוט ףארגה לש "יסאניגרי'ז" םיסוסה-תווחל

 םשל ואבוה .תולגעב ועיסה םינקזהו םילוחה תאו םידליהו

 -ילטניא"ה .ןהיתוקוניתו תודלויה םישנה םג םילוחה-תיבמ
 .סקרק-הזחמל המודב ,"עסמ"ב תוזחל האב תיאטילה "היצנג
 םוי 13 .םיאטיל לש דבכ רמשמ תחת ןותנ היה "סאניגרי'ז"ה
 אל "הפק"ל טרפ .םימויא תופיפצ יאנתב ,םידוהיה םש ויה
 -וקיבב םתוא םידבכמ ויה םיאטילהו ,לכאמ רבד לכ םהל ןתינ
 .םהל ראשנ דועש המ לכ םילטונו םהיר

 ,ףיוהלושה לא םהיתבמ םידוהיה תא שרגל וליחתהש העש

 .הגלימס לחנה ךרד חורבל םיריעצה ןמ המכל רגרב לצנב עיצה

 ץבר םימימת םימי .ודבל חרב ,ותינכתל םיכמות אצמ אלשמ
 .םידוהיה ורונ דציכ ךכ-רחא האר אובחמ ךותמ .םיחישה ןיב
 רתתסהו (היה ירפכ שיא) םירכמ םירכיא לא חרב חבטה רחאל
 7% | .םלצא

 לצא ועיפוה ,(א"שת לולאב 'ה) 1941 טסוגואב 28 ,'ה םויב
 םיבורב םינייוזמ םהשכ ,הרטשמו תבכר ידיקפ "סאניגרי'ז"'ה
 ,םיקזחה םירבגהו םיריעצה לכ תא ודירפה הליחתב .די-ינומירו
 תורבקה-תיב ירוחאמ לא שיא 60 תונב תוצובקב ולבוה הלאו

 הלעמל) הגלימס לחנהמ קחרה אל ,הבונטאד ךרדב ,ילותאקה

 היה םש .(ידוהיה ןימלעה-תיב יוצמ ,לחנל לעמ ,רהה לע ,הזמ
 םייטייבוס םייובש ידיב רפחנש ,קומעו בחר ,ךורא רוב ןכומ

 ךותל סנכיהלו טשפתהל ווטצנ םידוהיה .םימי השימח ךשמב
 ידכ .היריד-תונוכממ שאב םיאטילה םהילע וחתפ דימ .רובה
 וריבגה ,רעיל דע ועיגהש ,םינועמה לש םהיתוקעז תא שירחהל
 םיבר .''סַאניגרי'ז"ה דידלעש םירוטקרטה לש םרוטרט לוק תא

 אטיל תודהי

 .םייח םדועב םשל ולפוה וא ,םיעוצפ םהשכ רובה לא ולפנ

 ,הוואליס םש ויה .הזחמב תוארל ואב "הלעמה ימר" םיאטיל
 רמוכה םג רדענ אלו ,סויליבופ ריעה-שאר ,היסנמיגה להנמ
 .תילותאקה הרומכהמ ריעצה

 ברה לש ונתח ,ןילאג ןרהא 'ר ברה היה הנושארה הצובקב
 םינברה תדוגא ר"וי ,רבליזנייפ המלש 'ר ,ןאדייקמ עדונה
 הסנתנ רבכ לארשי םע יכ ,ןילאג ברה רמא רובה דיל .אטילב
 םרט "! ךופשה ונמדל ימד היהי לא" :ארקו ,הלאכ תונויסנב
 | .תויריה םהילע וחתפנו וירבד הליכ

 .הינשה הצובקה האבוה הנושארה הצובקה לוסיח ירחא דימ
 היה אוה .םיעבראה תונשב םדא ,יקסרבופלש קודצ הב היה
 -צעה אטיל ןעמל תוברקב ףתתשהו יאטילה אבצב ןיצק ונמזב
 היהו ריעה תלהנהב רבח םינש ךשמ היה יקסרבופלש .תיאמ
 לע לפנתה גרוהל האצוהל תונכהה ךלהמב .םיאטילה םע דדוימ
 הביסהש םירמוא שי .ינמרגה דקפמה לע םג םהיניבו םיחצרמה
 יקסרבופלשל השרה אל ינמרגה טנאדנמוקהש ,התיה ךכל

 ותודעב רסמ סוי'ציווארטסאוליס .ו םלוא ,םילמ המכ דיגהל
 לש ונוצרו טשפתהל ידוהי לש ובוריס התיה ךכל הביסהש
 דיל דמעש ,יקסרבופלש .חוכב וטישפהל "םיטסיביטקא"ה דחא

 ףטח ,רובה ךותל יאטילה תא ךשמ ,טשפתהל בריסש ידוהיה
 .איטחה ךא ,ינמרגה טנאדנמוקה לא הריו וחודקא תא ונממ
 ,יאטילה תא יקסרבופלש בזע זאו רובה ךותל ץפק ינמרגה
 רובה ךותל וצפק םיאטיל .ינמרגה תא ודיבש חודקאב הכיהו

 -תיבב ויעצפמ תמש ,יאטילה תא ךכ-רחאו ינמרגה תא ואיצוהו
 יקסרבופלש לע ולפנתה םיאטילה .עוסש היה ונורג יכ ,םילוחה

 םיאטילה .םהיניכסב והוכתח ףא ,הרבככ והואשעו םהיתותינחב
 תובהל יבצוח םימואנ ואשינ .ראפ בורב היוול יאטילל וכרע
 ירחא .םידוהי ןוטלש לש ןורחא ןברקכ חצרנה תא ונייצש

 םיחצרמה ושענ ,יקסרבופלש לש "םיתשילפ םע ישפנ תומת"ה
 תוצובק רובה לא ואיבה התעמ .םיריהז םג לבא ,רתוי םירזכא
 רגסמה אצמנ וללה תוצובקה תחאב .םידוהי לש רתוי תונטק

 .הירגסמו םיינפוא ,וידרל רחסמ-תיב לעב ,רלסצ ריאמ-ךורב
 ונוסאל לבא ,ועלקמ תא יאטיל לש ודימ ףטח רובה לא ועיגהב
 ץורל ולחה םירענ ינש .םוקמב הרונ אוה .וב תוריל עדי אל
 .םצורב ורונ ךא ,לחנה רבעל

 -םיעברא ,םילודגה םידליהו םישנה ואבוה םירבגה ירחא
 .עגרל עגרמ הרבג םיחצרמה לש םתוירזכא .הצובקב םיעברא
 ,הננחתה ,יקסנאיסיש רבָא ןחוטה לש ותשא ,יקסנאיסיש לשר
 .הידליב ךכ-רחאו הליחת הב וריי יכ ,רובה דיל הדמעב
 םהב וריו היתועורזמ םידליה תא ושפת ךכ-לע הבושתב

 -וחהו םימיב-תואבה םישנה תא .התוא ותימה ךכ-רחאו ,היניעל
 תוקוניתה תא .רובה ךותל תויח ולטוה ןהו תויאשמב ואיבה תול

 -ודיכב םתוא םישפותו םירזוחו םירודככ םיקרוז םיאטילה ויה
 וסוכ תורובהש רחאל יכ ,ךכ-רחא ורפיס םיאטילה .םהינ
 לש תוילולשו ,תדרויו הלוע המדאה התיה הקד רפע-תבכשב
 ידכ םישבכמב ושמתשה םיחצרמה .תולועו תועפעפמ ויה םד
 .ןאדייק ידוהי םד תייוור המדאה לש התעונת תא טיקשהל
 -רבק יכ ועבק ,םינומהה רבק תא רורחשה רחאל ורקיבש ,הלא
 .הביבסה עקרקמ הובג ראשנ םיחאה

 .ברעה דע ךשמנ םידוהיה חצר
 ותויהב דועו רמה ףוסב שיגרה ןיקטויבל שריה בצקה

 םיאולכ ויהש םידוהיה לכִמ .הילתב וייחל ץק םש "סאניגרי'ז"ב



 הדשה ירע

 דלונש ,רדנור םייח :םישנא ינש קר סנב ולצינ "סאניגרי'ז"ב
 חרבש טילפ ,ןזופ דילי ,יקסלומס לאומשו ,ןאדייקב 1903-ב

 המכ דועל ועיצה יקסלומסו רדנור .ןאדייקב יחו 1939-ב ןילופמ
 אבחתהל וחילצה םה .ידמ רחואמ היה ךא ,רתתסהל םיריעצ
 חבטה רחאל ."סאניגרי'ז"ב םילטומ ויהש םישרק ירוחאמ

 תא .רמשמ םהילע םשוהו םישודקה לש םהידגב ןאכל ואבוה
 .םינומהה חצר לע םיחצנמה םמצעל וזזב םיבוטה םיצפחה
 תיאטילה היסולכואל םידחוימ תומוקמב רכמנו ןייומ ראשה

 .שפנ לכל םיווש םיריחמב

 ידע יפמ םירואית ינש ונידיב שי הדמשהה םויב תורוקה לע
 .(1973 ,הנליו) "אטילב ינומה חבט" רפסב ומסרפתהש ,היאר

 : רפיס ראשה ןיבו תודע רדנור םייח רסמ 1957 רבוטקואב 7-ב

 13 ליגמ םירבגה לכ וטיגהמ ושרוג טסוגואב 15--16זב"
 םיסוסה-תווחל ונתוא וליבוה .הדובעל וליבויש ורמא .הלעמו

 .רטמ האמכ וכרואש םסאב ונתוא ואלכו ןבָאלטוט ףארגה לש

 .תונוש תודובעל ןמזה לכ וליבוהו םוי 13 ונתוא וקיזחה םש

 לכ תא רוסמנש הוויצו ינמרגה טנאדנמוקה אב טסוגואב 26-ב
 תא רסמ אל ןגכ דימלתה .ונתושרבש םיצפחהו ךרעה ירבד
 הפסא שנועה תגולפ .םישרקל תחתמ ותוא איבחה אוה .ונועש
 .ונועש אובחמ םוקמל ךלה ןגכ .םיצפחהו ךרעה ירבד לכ תא
 -תהשכ .יולת םדא היה ןועשה אובחמ םוקמב יכ ,קעצ םואתפ

 תמירע וניליג םוקמב ...ידוהי הזש יתיאר םוקמל יתברק
 -והיה תא איצוהל ולחה טסוגואב 28-ב .םש ונרתתסהו םישרק

 .ונחרב ךכירחא ...םש ונרתתסה יקסלומס לאומשו ינאו םיד

 ."םינאזיטרפל ונפרטצה 1943 תנשבו תורעיב ונרתתסה
 ותודע תא 1964 סראמב 11-ב רסמ הדמשהה ךלהמ לע

 :וירבד ולאו סוי'ציווארטסווליס סאדאלו

 .םידוהיב ורייש יל עדונ רשאכ ,ןיטקרסקה רצחב יתייה"
 -דיס לש תולודג אל תויבח רשעכ וסימעה ילש תיאשמה לע
 ...הריב לש םידחא םיזגרא ןכו הקדוו תובית רשעכ ,רולכ

 ,ךרדה לש ילאמשה דצב היה ,רטמוליקכ ונרבעש רחאל
 ,םישרשו םיפנעב הסוכמ ,רופח רוב ,שיבכהמ רטמ 200---300דכ

 100-כ היה וכרוא .וב ןיחבהל היה רשפא-יא קוחרמש ךכ

 ורמא ונעגהשכ ...וקמוע רטמ ינשכו רטמ 4-כ ובחור ,רטמ

 -ייובש ובבותסה תורובה דיל .תורובה תפש לע רצעיהל יל
 -ייובש .םינייוזמ םישנא הברה ןכו תוצעומה-תירבמ המחלמ

 די-לע םתוא ודימעהו םיזגראהו תויבחה תא וקרפ המחלמה
 יצחב היה הז .םיסוסה-תווחל עוסנלו רוזחל יל ורמא .תורובה

 .םסאב םישגה תאו ןרוגב וקיזחה םירבגה תאש יתיאר .םויה

 המכ ןכו םהילע ורמשש םינייוזמ םישנא הברה םש ויה
 הרטשמה דקפמ ןכו ינמרגה טנאדנמוקה םש היה ...םינמרג
 -והיל ריבסה ,ןרוגה דיל דמעש ,ינמרגה טנאדנמוקה .סיטוקרוק
 םניאש ,םינקזה תא יכו הבונטדב הדובעל םתוא וליבויש ,םיד

 .ןרוגה ירעשל תשגל וויצ ילע .םינושאר וריבעי ,תכלל םילוכי

 -וכמה לש ילאמשה ןפודה תא יתדרוהו יתחתפ ןרוגל יתעגהשכ

 זגראל תולעל םינקזל ורמאו לספס ודימעה תיאשמה דיל .תינ
 .םירחא םידוהיב רזענ ,תולעל השק והשימל היה םא .תיאשמה

 יל ורמא םוקמל יתעגהשכ ...זגראה תפצר לע ובשייתה םלוכ
 תינוכמה לש ןפודה תא וחתפ ךכ"רחא .תורובה דיל רצעיהל
 םתוא וקרז .תורובה ךותל םינקזה תא קורזל םייובשה לע וויצו

 םישנאב םג וגהנ ךכ .ירזכא הזחמ הז היה .םיקש םיקרוזש יפכ
 העברא ונישע ךכ .םהב ורי ,ונעסנשכ .היגנשה תיאשמה האיבהש
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 ךותמ ואיצוה םינקזה תא עיסהל ורמג רשאכ ...םיבוביס
 העברא לש תורושב דומעל םהילע היה .םירבג הברה ןרוגה
 ,םינייוזמ םישנא הברה םתוא ופיקה .רוחאמ םהידי קיזחהלו
 דחי ילש תיאשמב יתעסנ רוחאמ .. .םינמרג המכ םג םהיניב
 ...עדוי ינניא -- המל .םיקיר ונעסנ םעפה .דחא דוע םע
 םהילע וויצ תורובה ןיבל הלעתה ןיב םירבגה תא ואיבה רשאכ

 רובה תפש לע יתדמע .הלודג המוהמ המק זא .טשפתהל
 שובל דחא וילא שגינ .הדוקפל עמשנ אל דחאש ךיא יתיארו
 -לע .חוכב ודירוהל הצרו וליעמב וספת ,חדקאב שומח ,תיחרזא
 -שובלה תא ספת אוה .טשפתה רבכש רחא ידוהי דמע ודי

 (סא'זי'צ היה הזש יל עדונ רחואמ רתוי) ונוראווצב תיחרזא
 הברה סינכהל רבכ וקיפסהש םוקמב ,רובה ךותל ותוא ךשמו
 טנאדנמוקב הריו וחודקא תא סא'זיצמ חקל ידוהיה .םירבג

 איטחה ךא ,רובה תפש לע ןמזה ותואב דמעש ,ינמרגה יאבצה
 תא ידוהיה בזע זא .רובה ךותל ץפק טנאדנמוקה .וב עגפ אלו

 .ושאר לע תדקאב ותוא הכיהו טנאדנמוקה תא ףטחו סא'זי'צ
 .סאנוקנאי יאנכטה םג רובה ךותל ץפק טנאדנמוקה ירחא

 ךכ-רחא ,ינמרגה טנאדנמוקה תא רובה ךותמ ואיצוה הנושארל
 חחושל יל אצי ןמז רחאל .סא'זי'צ תא ףוסבלו סאנוקנאי תא
 ומש ןכיה .תוומל ידוהיה תא רקדש יל רמא אוהו סאנוקנאי םע
 ועיסהש יל עדונ םויה ותואב לבא ,יתנחבה אל סא'זי'צ תא
 לע ...ונורג שטרנ הארנכשו תמ םשו םילוחה-תיבל ותוא
 .ןאדייקב למשחה-תנחת סדנהמ ,סיליג תא יתיאר תורובה תפש
 -תונוכממ םג ורי .תורובה ךותב רבכ ויהש ,םישנאב הרי אוה

 חורבל םידוהי השולש וסינ ,הנושארה הצובקב ורישכ .הירי

 תוריל ורמג רשאכ .םותימהו םהב ורי לבא ,גלימס לחנה רבעל
 תוריל ורמגשכ ...םיסוסה תווחל ונעסנ בוש תאזה הצובקב
 ךא ,תויאשמב ועיסה אל ןתוא םג .םישנה תא ואיבה םירבגב
 ותואב ורי םישנב .ןהירחא עוסנל היה ךירצ יהשלכ הביס לשב
 וטרמ הלהבו דחפמ .וטישפה הנושארה הצובקה תא קר .ןפוא

 .םידליב םג ורי .שמשח תדר דע ורי .ןהישאר תורעש תא םישנה
 ידיסדרולכ םיחצרנה לע דימ םיכפוש ויה המחלמה-ייובש

 -ואש ,םידגב ילש תיאשמה לע וסימעה תוריל ורמגשכ .המדאו

 הרטשמה דקפמ יתוא ררחש ךכ-רחא .ןסחמל יתאבה םת
 ."יתיבל סיטוקרוק

 ןכו ןאדייק ידירש ידידלע המחלמה ירחא רדוג םיחאה-רבק
 .הבצמ םוקמב המקוה

 רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 : םיאבה תומוקמה םימושר ,'ב קלח "אטילב

 ישארה שיבכהמ רטמ 300 ,ןאדייקמ מ"ק 8 ,יאנבב רעי 1
 רפסמ ;23.741 -- חצרה ןמז ; קושיליוורוס--ןאדייק
 .םישנו םירבג 125 -- תונברקה

 לחנה לש תילאמשה הדגב ,ןאדייק ריעהמ רטמוליק 2 2
 ; 28.8.41 -- חצרה םוי ; הפועתה-הדש תבריקב ,הגלימס
 .םידליו םישנ ,םישנא 2,076 -- תונברקה רפסמ

 ינומה חבט"

 תורוקמ

 .1564/1415 ,"םשו די" ןויכרא ,הפלוו דוד תודע

 .1955 קרוידוינ ,"דלאוו ןיא דיי א" רפסב ,ןהכ לרב

 .1700/1569 ,"םשו די" ןויכרא ,ויז ךורב תודע

 .'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט"
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 ןאיבולק
 ( אז סשה זאז41)

 ,יורקופל תימורד-תיחרזמ מ"ק 7 ,אטיל לש הנופצב רפכ

 תנשב .םידוהי 21 םוקמב ודקפתה 1923 תנשב .ילוואש זוחמב
 .םידוהי לש תורופס תוחפשמ קר םוקמב ויח האושה

 ידי-לע םידוהיה וחצרנ םינמרגה תסינכו המחלמה ץורפ םע

 -ומב חצר רשא ,סאנוילאגירג חצורה ןייטצה .םיימוקמ םיאטיל

 לש וסיגו ותוחא תא ןכו ןאמרסיא ידוהיה ןחוטה תא וידי
 .ןחוטה

 תורוקמ

 ,א--6(9/150) "םשו די" ,לאטנזיו ןויכרא

 (קלאבוס) היראוולק
 (א1 זז )

 האושה תנשב .לופמאירמ זוחמב ,אטיל לש המורדב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 250-כ הב ויח

 .היראוולקל םינמרגה וסנכנ ,22.6.1941 ,'א םויב

 היראוולק האצמנ 1939 תנשב התקולחו ןילופ שוביכ ירחא
 איה .קלאבוס לבח תא הלביקש ,הינמרג םע לובגל ךומסב

 הרוה היבגל רשא ,מ"קה 25 תב לובגה תעוצרב הללכנ
 ידהואו םידוהיה לכ תא לסחל טיזליטב ופאטשיגל רקאלהאטש
 | .םזינומוקה

 23-ב רבכ הרוה ,המהַאב סנאה ,טיזליטב ופאטשיגה שאר

 ,םידוהיה תא לסחל תינמרגה לובגה תרטשמ דקפמל ינויב

 .הארוהה תא עצבל היראוולקל דימ אצי ןורחאהו

 לע יכ ,תיאטילה הרטשמה םעטמ הדוקפ האצי ילויב 1-ב

 תכלל םהל רוסאשו ,םדגב לע בוהצ יאלט תאשל םידוהיה לכ

 ,םוידםוי .הייפכ תודובעל םיחקלנ ולחה םג םה .תוכרדמה לע

 םיסלקתמ ויה ,הדובעה ןמו הדובעה לא םידוהיה תלבוה תעשב

 .םיבר םיאטיל לש םהיניעל םהב "םיעשעתשמ"ו

 -והי םיטנגילטניא ,םיאטיל םיטסינומוק וזכור ילוי תליחתב

 םוכיה םש ."ץיבייורדז" ןולמה לא ואבוהו ,םידוהי םתסו םיד
 םלוכ ולבוה ילויב 9דב וא 5דב .םידחא םימי ךשמב םוניעו
 תורוב דיל ,העבגה לע ,םש .הרייעהמ מ"ק 2 ,סאירוא םגאה לא

 .ורבקנו םישנאה ורונ ,םינכומ
 םלוא-טפשמב םיטרפ המכ ורסמנ הז םויב תורוקה לע

 -ליטב ופאטשיגה תצובק טפשמל הדמעוה .הינמרגב ךרענש
 ימ ,סוי'ציוואפורק .מ ר"ד טאלערפה דיעה הז טפשמב .טיז
 תלפמ ירחא חרבש ,אטיל תלשממב תואלקחה-רש ונמזב היהש

 -אפורק רסמ ראשה ןיב .1958 ראוניב דעכ עיפוהו הינמרג
 -ומוקב ודשחנש םידוהיהו םיאטילה ורצענ רשאכ יכ ,סוי'ציוו
 אצי רשאכ .ותרזע תא ושקיבו םירוצעה תושנ וילא ונפ ,םזינ
 ,ןטק ןולממ חמיא תוקעצ עמש ,בוחרל םיריעצ םירמכ ינש םע
 תוירזכאב וכוה הארנה יפכ רשאו ,םידוהי וקזחוה וב רשא
 ישנא ינש ךא ,ןינבל סנכיהל וצר םיריעצה םירמכה ינש .הבר
 רודחל ומצעב סוי'ציוואפורק הסינ זא .םכרד תא ומסח ופאטשיג
 ,םידחא םירבג תוירזכאב וכוה דציכ האר וכרדב .תיבה ךותל
 .סנכיהל וגתנ אל ול םג .הרשע-םיתש תונבכ תודלי המכו םישנ

 אטיל תודהי

 רשא ,תחא השא םיאיצומ םירבג ינש האר חתפב ודמעב
 .תוכמה רטמ תחת הטטומתה הארנכ

 הנאותב םידוהיה לכ תא וזכיר ,1941 טסוגואב 30 ,תבשב
 ואבוה .וטיגב םש םנכשלו לופמאירמל םחלשל םידמוע יכ
 ידכ ,םיבר םיצפח ןהילע וסימעהו םיכומסה םירפכה ןמ תולגע
 -מאירמ ןוויכל ואצי אל תולגעה .וטיגה לא ,לוכיבכ ,םאיבהל
 -לטמה לכ תא וקרפש רחאל .תסנכה-תיב לא ונווכ אלא ,לופ
 םיניטקרסקה לא םוליבוהו םידוהיה תא תולגעב ובישוה ןילט

 ידוהיו םיימוקמה םידוהיה ואצמנ רבכ םש  ,לופמאירמב
 דחיב ,םירחא םיכומס םיבושיו הבוניוודול ,ןרפ ,הדור-הבולזק

 ,שפנ 8,600"כ
 רהנה תפש לע םלוכ ורונ ,(א"שת לולא 'ט) 1.9.41 ,'ב םויב

 רהנה-ימ יכ םירפסמ .םינכומה תורובה לא ולטוהו הפושאש

 .םידוהיה לש םמדמ םימודא ויה
 ידוהי טלמי לבל םייניע עבשב הרמש תיאטילה היסולכואה

 ,הטיחשהמ חורבל םדיב הלעש רפסמ םישנא .ושפנ לע דחא
 םישדוח 3 רחאל .חצרה םוקמל ואבוהו םיאטילה ידיב וספתנ

 םלוכ .הביבסב ואבחתהש ,ותיב ינבו סאבלוג יכדרמ םג וספתנ
 םיאטילה וכרע היצקאה רחאל דימ .קושה רכיכב יבמופב ורונ
 -חתשה" לגרל ודקרו ותש םה .הלודג הביסמ היראוולאקב
 טרצנוק םג ריעב ךרענ ערואמה ןויצל :םידוהיהמ "םתורר
 לוסיח רחאל ,רהימ היראוולאק לש ישארה רמוכה .דחוימ
 םימיה לכ ודמעש ,תוידוהיה תויונחה לכ תא סורהל ,םידוהיה
 ,רכז ןהמ ראשיי אל ןעמל ,"ד" תרוצב היסנכה לש התונכשב
 | .היסנכל רדג השע םינבלה ןמו

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 : תואבה םילמב המצע הרייעב רבקה ןמוסמ ,'ב ךרכ "אטילב
 שיבכב ישילשה רטמוליקב ,סאירוא םגא תפש לע ,סאירוא רה
 םוי ;ךרדהמ לאמש דצב מ"ק יצחכ ,קלאבוס--היראוולאק
 ,שפנ 90 -- תונברקה רפסמ ;9.7.41 -- חצרה

 | תורוקמ

 ; סירלג סחנפ-קחצי ; תירבה-תוצרא ,לגנירק השנמ-בד םש תודע

 .ןולוח ,ןוזנורק םהרבא ר"ד ; ביבא-לת ,ןייטשפא השמ

 .367--365 'מע ,םלוא-טפשמ ח"וד

 (לופמאירמ : האר)

 ןאניטלק
 ( גז זאאאז)

 דקפימב .גירוואט זוחמב ,אטיל לש הברעמב הנטק הרייע

 חינהל שי .םידוהי 130 ןאניטלאקב ויה 1923 תנשב םיבשותה
 .דבלב תוידוהי תוחפשמ 20--15 הב ויח האושה תנשבש

 ירחא 1941 ינויב 24 וא 23-ב ןאניטלאקל וסנכנ םינמרגה
 לע ורבע םידחא םימי .גוסנה יטייבוסה אבצה םע השק ברק
 ועיפוה ,1941 ינויב 29 ,'א םויב .יסחי טקשב הרייעה ידוהי
 תא ורצעו ,םיאטיל םיוולמ םע דחי ,םישומח םינמרג עתפל
 -דייהמ ס"ס ישנא הלא ויה .הלעמו 15 ינב ,םידוהיה םירבגה
 ףוטחל ידכ ,הביבסה תורייע לע םוי ותואב וטשפ רשא ,גורק

 .גורקדייהב רשא תונחמל םידוהי
 :"וש תודובעב וקסעוהו ןאניטלאקב וקזחוה םידליחו םישנה



 הדשה ירע

 לולאב ד"כ) 1941 רבמטפסב 167ב .תואלקחב רקיעב ,תונ

 ידוהי םע דחי וחצרנו יאיניבוט רעיל םלוכ ואבוה (א"שת
 .הביבסה

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 -- םוקמה :ןלהלדכ יאיניבוטב םיחאהדרבק ראותמ ,"אטילב

 -וקמ ינשב ,יאיניבוט--לליש שיבכהמ מ"ק 7-כ ,יאיניבוט רעי

 רפכל תימורד 'מ 350 -- ינשהו ,תינופצ 'מ 300 דחאה :תומ

 רפסמ ;1941 תנש לש הינשה תיצחמה -- ןמזה ;יאיניבוט
 .םירבג 5007ו םישנ 700 -- תונברקה

 לוקילק
 ( אז צא 01 141)

 האושה תנשב .ןאימקואמ מ"ק 8-כ לש קחרמב הנטק הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ רפסמ הב ויח

 םלוכ ולבוה קיי'זאמ זוחמ ידוהי לע הריזגה האצישכ

 9-ב וחצרנו ,הטנָאווה רהנ דילש םימסאה לא ,קיי'זאמל
 קי'זאממ םהיחא םע דחי (א"שת באב ז"ט) 1941 טסוגואב
 .הביבסהו

 (קיי'זאמ : האר)

 סלק
 ( אוז א[ )

 תאצמנ ,ידוהיה םלועב תומסרופמה תורייעה תחא ,םלק

 500-כ הב ויח האושה תנשב .ןייסאר זוחמב אטיל לש הזכרמב
 .תוידוהי תוחפשמ

 -והיה יתב בורו הרייעב הפירש הצרפ המחלמה ץורפ םויב
 תורעילו תודשל ,םירפכל וחרבו ודרחנ םידוהיה .שאב ולע םיד
 .הסחמ םמצעל אוצמל ,םיכומסה

 ונגראתה דימו הרייעל םינמרגה וסנכנ 1941 ינויב 26"ב
 םהילוורשל םינבל םיטרס ודנע ,םיאטיל םינמואל לש תוצובק

 ולחה םינמרגה תסינכ םע .םינמרגה תושרל םמצע ודימעהו

 םהיתבל סנכיהל ושרוה אל םה ךא ,הרייעל רוזחל םידוהיה
 .םינסחמבו תותפרב ,םימסאב ףפוטצהל םהילע היה .ודרשש

 .םידוהיב חצרו תויוללעתה ,תושיגנ םג ולחה

 השמ ,הבישיב םידמולה יריחבמ דחא היה ןושארה ןברקה

 .והוחצרו תפות-תנוכמ ןיכהש וילע ולילעה .שוניב
 םירתתסמש ,קשנ ואיבחה יכ ,םידוהיה לע ולילעה 27.6.41דב

 .םינמרגה םילייחה לע םירוי םהשו םיטסינומוק הברה םהיניב

 .םידלילו םישנל םירבגה ןיב ודירפה (זומתב 'ו) 1.7.41-ב

 .םיידוהי הזוחא ילעב לצא תומוקמ השולשב וזכור םידוהיה לכ

 לצא םישנה ,ץנול לדנוז לש הלודגה הוורואב וזכור םירבגה

 םידוהיה ייח .יקסבלשוק לצא היה ישילש םוקמו ,ןאמלג השמ

 םיאטילה יכ ,םחלל ובער םג םה לכל ףסונ .אושנ אלל ושענ

 ליבשב" :םירמוא ויה םה .תויונחב רותהמ םתוא םישרגמ ויה
 תמדא לע ךורדל תוכז לכ םידוהיל ןיא ,ןוזמ ןיא םידוהיה

 ולילעה ילוי ףוסב .םידחא תועובש ורבע ךכ ."השודקה אטיל
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 "ואצמו ושפיח" םה .קשנ םהל שיש םידוהיה לע םיאטילה
 זתינ הזבו ,(סירשוא ןועמש לש ורצח) יובח קשנ תחא רצחב

 ואצוה ,דימ ורצענ תואמ המכ .הדמשהה תלחתהל תואה
 .ורונו הרייעהמ

 תוצובק תוצובקו ,תחא רככב םידוהיה לכ וזכור 7/.29זב

 -וב דיל ולסוח םשו ,הרייעה דילש קסבסורג תזוחאל ורבעוה

 הרימא ךות ,תורובה ךותל םייח וכלשוה םיבר .םינכומ תור
 ישנא ואבוה הנורחאה הצובקב .ידוהי לע רודכ זבזבל לבחש

 םיחצרנה תרובקל וראשוהש ,שיא 35-ל ץוחמ) הבישיה
 ןושרג 'ר ,ץיבושבומ לאינד 'ר :תובישיה ישארו (הביבסב
 םשארבו ,(הנטקה הבישיה שאר) וקנאיפ המלש 'ר ,קינדאימ
 "םלוע ןודא" תריש םהיפבו וכלה םה .ץיבשונייב ןמלק ברה

 השרוה לאינד 'ר הבישיה שאר ."ונקלח בוט המ ונירשא"ו

 שודיק" לע שרד אוהו ,ןורחאה ורבד תא רמול םיחצורה ידי-לע

 הוצמ לע שפנה תוריסמל תונמדזהה תא לצנל שישו ,"םשה

 חצרה השעמ ךלהמבו ,ןורחא הרונ ץיבשונייב ןמלק ברה .וז
 .ותדע ינב לוסיחב תופצלו רובה דיל ויכרב לע דומעל ץלאנ

 ינמרג םתוא החנה .םיאטיל "םיטסיביטקא" ועציב חצרה תא
 .הנבוקב ופאטשיגהמ

 .(ב"שת ירשתב א"י) 2.10.41-ב וחצרנ הבישיה ישנא 5

 .םירחא תומוקמו טנוו'זוא ,הבוגייו ידוהי םג ולסוח םלקב

 הנבוקו ילוואש תואטיגל וחרבש םישנא 10-כ םייחב וראשנ
 .תוצעומה-תירבל חורבל וקיפסהש וא

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 אצמנ אוה .םיחא-רבקל דחא םוקמ קר ןמוסמ ,'ב קלח "אטילב
 םישנ ,םירבג 483 וב םינומט .הרייעהמ תינופצ רטמוליק ינש

 .26.7.41 -- חצרה דעומ ;םידליו

 תורוקמ

 .1032/930 ,"םשו די" ןויכרא ,ןמטוג לארשי תודע

 א ךרכ ,?עטיל*

 .(3.4.46) ו"שת ןסינ 'ב ,לארשי תדוגא ילעופ ןותע ,"םירעש"

 יאמק
 (ת\א1]4)

 -יקאר זוחמה-ריעל תימורד מ"ק 18 תנכוש יאמאק הרייעה
 תוחפשמ 70-כ הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ ינפל .קוש
 .תוידוהי

 ויהש םידוהי .1941 ינויב 26 ,'ה םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה
 קלח .תוצעומה-תירבל חורבל וסינ הרובחת-יעצמא םהל

 םייוניעה לכ םהילע ורבעו קושיקארב םכרדב ועקתנ םיחרובהמ
 .קושיקאר ידוהי לע ורבעש

 "םיטסיביטקא" וסינ יאמאקל םינמרגה תסינכ ינפל דוע

 לש םייתלשממה תודסומה לע טלתשהל םיימוקמ םיאטיל
 תוקודב יתלב תועידי יפלו הדגנתה תיטייבוסה היצילימה .ריעה
 -יטקא"ה תא רתוי דוע החיתרה וז הדבוע .םיאטיל 15דכ וגרהנ

 םימורגופ ךורעל וליחתה םיטייבוסה וגוסנ רשאכו "םיטסיב
 -והיהמ םיבר .םיבשותב וללעתה ,ידוהי שוכר ודדש :םידוהיב

 .ונועו תושק וכוה םיד

 -והיה תא ושריג .הרייעל םינמרגה תסינכ םע ורבג תוערפה
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 דרדב קר .םימו ןוזמ אלל ,שרדמה-תיבב םואלכו םהיתבמ םיד
 המכ רובעכ .ןוזמ תצק גישהל םידוהי המכ ידיב הלע סנ
 םירבגה תא :הרייעה ןמ יאמאק ידוהי לכ תא ואיצוה תועובש
 ,לבא ירוחאמ דע -- םידליהו םישנה תא ,קושיקארל ואיבה
 -- הביבסה תורייעמ וזכורש םידוהיה ראש םע דחי וחצרנ םש
 .1941 טסוגואב 27-ל 15-ה ןיבש םימיב

 תורוקמ

 .םייתעבג ,ןהכ בוד ; ןג-תמר ,קנרטספ הלב לש םתודע

 זורק
 (א \2181)

 תנשב ,ןייטאר זוחמב ,אטיל לש הברעמב תאצמנ 'זורק

 .תוידוהי תוחפשמ 100-כ הב ויח האושה
 תבשוי הרייעה .24.6.41 ,'ג םויב 'זורק דיל וארנ םינמרגה
 בושיה .ברק םש ץרפ םירבעה ינשמו ,הטנא'זארק רהנה קמעב
 .שאב הלע

 הביבסבש םירפכה לא םידוהיה וחרב המחלמה ץורפ םע

 ורזח עובשכ רחאל .םהירכמ םירכיאה יתבב םש ופפותסהו
 דחא תיבב וררוגתהו ,תדחוימ הדוקפ יפל ,הרייעל םידוהיה
 הבחרה רצחה לע ,בצקה יצנב לש ותיב ,שאב הלע אלש
 .שפנ 400-מ הלעמל ופפוטצה םוקמב .םינסחמהו הוורואהו
 ,הביבסהמ םיירפכ םידוהי דוע ופסונ םידחא םימי רובעכ

 .םהיתבמ םושריג םיאטילה "'םיטסיביטקא"הש
 םידוהיה לע וויצו םיאטיל "םיטסיביטקא" ואב ,8.7 ,'ג םויב

 רכיכ לא םלוכ וכליו ,הפירשהמ וראשנש ,םהיצפח תא וחקיש

 .הרושב םלוכ ורדוס רכיכב .םיירהצה-ינפל היה הז .קושה

 אלו תינרוחא םידעצ 2 דועצל ,םיצפחה תא חינהל ווטצנ םה

 םירבד ולטנ ,םיצפחב םיטטחמ וליחתה "םיטסביטקא"ה .זוזל
 ודקפ ןכ-ירחא .רכיכה עצמאב תחא המירעל ומרעו ךרע ילעב

 ,בהז ,םינועש ,ףסכ םיסיכהמ איצוהל ,ברקתהל םידוהיה לע

 תגסל :הדוקפה הנתינ בושו .המדאה לע םחינהלו ,תודועת
 ונתנ בוש .םיצפחה לכ תא ופסא םירמושה !םידעצ 2 תינרוחא
 וכרעו ורבע םיאטילה .וילענ תא ץולחי דחא לכש ,הדוקפ

 וכרע ןכמ-רחאל .והשמ ןהב וריתסה םא ,םיילענב שופיח
 ,תוסגב ושפיח .(םידליו םישנ ,םירבג) םישנאה לכ לצא שופיח
 | .םישנה לצא דוחיבו

 םלוכ לע וויצו םיילענה תא לוענל ושרה םישופיחה םותב

 וזכור םש ,(הרייעהמ רטמוליקכ) אטשקויש תזוחאל תכלל
 םילבקמ ויה םחל ."םידוהיה-הנחמ" ול וארקש ,ןבתמב םלוכ

 תחתמ םיפתרמ ויה םידחא םידוהיל .בוציקב םיאטילהמ ןאכ
 -יחופת םשמ םיאיבמו םיכלוה ויה םהו ,םיפורשה םהיתבל

 דחא לכו יללכ חבטמ ןבתמב ורדיס .םירחא םיכרצמו המדא

 םהירכממ ןוזמד-יכרצמ ולביק םידוהי המכ ,וב שמתשהל לוכי
 הלילה לכ דמועו יאטיל רטוש אב היה ברע תונפל .םירכיאה
 תא אטאטל םידוהי רפסמ םיחקול ויה םוי לכב .רמשמה לע

 לכה ,אכודמ היה חורה-בצמ .תוסירהה תא תונפלו תובוחרה
 םירמוא םינמרגהש ותעדב הלעה אל שיא םלוא ,לפרועמ היה
 רבע ינמרגה אבצה .םינמרג וארנ אל הרייעב .גרוהל םאיצוהל

 -ילה ידיל רסמנ ימוקמה ןוטלשהו ,האלה דעצו הרייעה תא

 אטיל תודהי

 םידוהיה לבא ,יאבצ טנאדנמוק הרייעב היה םנמא .םיאט
 .והואר אלש טעמכ

 -- (22.7) זומתב ז"כ ,'ג םויב בושו -- םייעובש רובעכ
 .הנחמה לע רוצמ ומשו םינייוזמ "םיטסיביטקא" רקובב ואב
 םיקזחו םיריעצ 17 לש תומשב וארק ואיבהש המישר יפל
 לע םתוא ולעה .רגא'זב הדובע-םוקמ לא םה םיחקלנש ורמאו
 רמשמ ראשנ ןבתמל ביבסמ .םלֶאקל ןוויכב םועיסהו תיאשמ
 -סיביטקא'"'הו ,תיאשמה התוא הרזח ךרעל העש רובעכ .דבכ
 ליגמ םישגו םירבג לש הלודג הצובק ןבתמהמ ואיצוה "םיט
 ךולה העסנ תיאשמה .ןוויכ ותואב םועיסהו הלעמו הנש 3
 םיאטילה ויה םעפ לכבו ,םישנו םירבג תואמ האיצוהו בושו
 ךשמב ואיצוה ךכ .רגא'זב הדובעל םתוא םיעיסמש ,םירמוא
 ולבוה םישנאה לכ יכ ,ררבתנ ןכ-ירחא .שפנ 390 םויה

 .םלַאקל ךרדב 'זורקמ מ"ק 9-כ ,ירפוקב רעיה לא הנחמהמ
 םירוחבה 17 ידיב ורפחנש ,תורוב דיל םתוא םידימעמ ויה םש
 .תויריב וחצרנ םלוכו ,הנושארל ואצוהש

 לש הבר :םירגובמ 5 דוע םתאו םידלי 64 וראשנ ןבתמב
 ; (ואצוה וידלי ינשו ותשא) ןמרמרק והילא 'ר ברה ,הרייעה
 זב םוי ותואב הדליש ,ןיראזייל השאב ; ותשאו ויז לארשי 'ר
 הרוחב דועו ;םידליה ןיב היה קוניתה םגו החקלנ אל ןכלו

 לופיט םשל הראשוהש ,(סקלמ הנייב לש תבה) המָאט ,תחא
 םהבש םילודגה .םהירוה לע ףרה אלל וכב םידליה .םידליב

 תא םינפמ ויה םה .הרייעב הדובעל םוי-םוי תאצל ובייוח
 םידליה תלכלכ .המודכו םיבשע םישכנמ ,הפירשה לש תוסירהה

 .ואצוהש הלא לש ןוזמהמ רקיעב ולכא םה .בר םוצמצב התיה

 .תולילב קר התיה הרימש
 אוהו ,זא 13 ןבכ ,ןיראזייל באז םג היה ןבתמב םידליה ןיב

 : רפסמ

 ,חורבל וניצר .תונטקה יתויחא שולש םע דחי יתראשני
 אבא) וגתחפשמ ינב תא וגרה תמאב םא וניניעב תוארל וניצרו
 ונאב .(םיבורק דועו םהידליו םידוד ינש ,םיחא ינש ,אמאו
 רכיא לא ונסנכנ .םוקמה תא ונאצמ אלו ,ירפוקב רעיה לא
 אל לבא ,וגרה תמאבש ,ונל רמאו לכאל ונל ןתנ אוה .לואשל

 הז יכ ,ןבתמה לא ונרזח .בושל ונל רמא אוה ,תוארהל הצר

 תא יתיארו םוקמ ותואב יתייה רורחשה ירחא .ונתיב היה
 ."תורבקה

 ןבכ זא היהש ,ץיבלקני ףסוי םג רפסמ ןבתמב השענה לע
 םימחנמ ויהו ,רקבל םיאב ויה הביבסהמ םיאטיל" :רשע

 ואר םהיניעב .םייחב ונירוהש ,ונל םירפסמו םידליה ונתוא

 .תורחא תודובעב םיקסועו םירכיא לצא תחש םיבבגמ םתוא
 םירבדמ ויה םהמ המכ .האמח ,בלח ,םחל ונל םיאיבמ ויה םה

 םהידליכ ונתוא וקיזחי םשו ,םהיתב לא םתא ךלנש ,ונבל לע

 ןאכ ויה ול םגש ,ויז לארשי 'רו ןמרמרק והילא ברה לבא .םה
 ,קספה ילב ונל ופיטה םה .הז רבדל ודגנתה ,םידלי השולש

 םלוכ אל םלוא .םייוג לש םייותיפל ספתינ אלו עמשנ אלש
 .וכלהו ןבתמה תא ובזע םידלי רשע-העבשו ,םהירבדל ועמש

 םגו רבדה לכ לע "םיטסיביטקא"ל לארשי 'רו ברה ורפיס זא
 וכלה .םופסאש םיאטילה לשו םיחרובה תומש תא םהל ורסמ
 ."ןבתמל םוריזחהו םירכיאה יתבל '""םיטסיביטקא"ה

 וארנ -- !'ג םויב בושו -- לולאב 'י ,רבמטפסב םיינשב
 ,םינמרג ןהבו תועסונ תוינוכמ יתש םיירהצה-רחא תועשב

 ,ךומסה סינלאקי'זדַאמ רעי לא ונפ תוינוכמה .ס"ס ישנא



 הדשה ירע

 םינייוזמ םיאטיל ינש ואיבה ןמזב וב .םש ורצענש ואר קוחרמו

 םוסינכה ,ןטקה םנבו ותשאו טדימש רשא ר"ד תא הרייעה ןמ

 עדונש -- טדימש ר"ד .תאצל שיאל ונתנ אלו ,ןבתמה לא

 היה -- הנבוקב הטיסרבינואב דמלש םימיהמ דוע ינויצ ןקסעכ

 .םישנאה לע דואמ לבוקמ היהו הביבסבו 'זורקב דיחיה אפורה

 אל ןכלו ,תוברקב ועצפנש הלאב לפיט םינמרגה תסינכ ירחא

 .ועוצקמב קסעו ישפוח ךלהתה אוה .הערל וב ועגנ

 הפקת הדרח .אבו ךלוה םפוס יכ ,ושיגרה ןבתמב םישנאה

 טדימש ר"ד רמא וסנכיהב .הצרפ הרמ הלליו םידליה תא

 םג !חרבי -- ומצע תא ליצהל לוכיש ימו ,בוט אל בצמהש

 תלפטמה ןושלכ ,תיאטיל רבדל היה ליגרש ,ןימינב ,ןטקה ונב

 ןבעל ליוו ךיא ,דיי א ןיב ךיא" : שידייב ןאכ קעטצנ ,ולש

 ,חורבל דימ וסינ םיבר "...!(תויחל ינא הצור ,ינא ידוהי)

 םידליה ,רתיה .ןבתמהמ קמחתהל הלע םיטעמ ידיב קר לבא

 -י'ִזדָאמ רעי לא תוצובק יתשב המישר יפל ואצוה ,םירגובמהו

 ךות לא םוסינכה רחא .םימוריע טשפתהל ווטצנ םש ,סינלאק

 תא .תויריב םוחצרו ,תוברקה ןמזב הורפח םיטייבוסהש ,החוש
 סוינורב חצורה וילגרב ספת ,תועובשה 6 ןב ,ןיראזייל קוניתה

 תעשב .םיינשל ועסש םגו ץע לא ושאר ץפינ ,סאקסנימק
 לש ללשה לע וטשפ םה .םיבר םיאטיל םוקמב ולהקתה חבטה

 .וראשגש םיצפח דועו םידגב וחקלו םידוהיה
 הכומס הוורוא לא ץפק ,ןבתמהמ חרבש ,ויז לארשי 'ר

 םינייוזמ םיאטיל .גגה תיילעב תחש תמירע ךותב םש רתתסהו

 ורקד םה .המישרה יפל ורסחש ,םידוהי שפחל הוורואל וסנכנ

 אוהשכ ,לארשי 'ר תא םשמ ואיצוהו םינדוכמה םהיבורב תחשב
 ראש םע תצרנו רובה לא דימ לבוה אוה .עוצפו םד תתוש

 .םישנאה

 ןורחאה עגרב ןבתמהמ וחרב ,המָאטו ויז לארשי 'ר דבלמ

 םיליגב םלוכ -- םירענ הנומשו תורענ יתש דוע הטיחשה ינפל

 10 ול ואלמ םרטש ,ץיבלקני ףסוי ,םהבש ריעצה .0

 םג אבחתהו הוורואה לא ויז לארשי 'ר םע דחי ץפק ,םינש
 וליג אל ותואו ,תרחא הגיפב היה ומוקמ םלוא .תחשב אוה

 םיאיצומ ךיא הארו רצחב השענה לא ץיצה ואובחממ .םיחצורה

 בכש אוה .רעיה לא םתוא םיכילומו ןבתמה ןמ םישנאה תא

 לחהו םשמ קמחתה בערה ול קיצהשמו ,םימי השולש םש

 .הנכסל הנכסמו אובחמל אובחממ ,רכיאל רכיאמ תוצצורתהב

 ,דוד) םהמ םיינש .רעיה לא םתסונמב ונפ םירענ השימח

 םתאצב דימ וספתנ (ץיבשאירואו ,ויז לארשי 'ר לש ונב

 ידיב ורגסוה םה .הזוחאב םרבעב ,הרסנמ ילעופ ידיב ןבתמהמ

 ועיגה השולשה ראש .רובה לא םה םג ולבוהו "םיטסיביטקא"ה

 ןכ-ירחא .חבטה השעמ תא םהיניעב ואר קוחרמו ,רעיה לא

 תא תוארל ורזחו ועגרנ אל הלילב םלוא .רעיה ךותל וקימעה

 תוכורא תורעשו ,רפע הסוכמ רובה"ש ואצמו ,חבטה םוקמ

 ". . . םדו ,תוצבצבמ
 לארשי 'ר לש ינשה ונב םג ספתנ חבטה רחאל םייעובשכ

 .םחל שקבל יאטיל לש ותיב לא סנכנ אוה .קחצי םייח ,ויז

 ותוא חקל םש .'זורקב הרטשמל וריגסהו תיבה-לעב ספת

 םלוא .סינלאקי'זדַאמב םיחאה-רבק לא וכילוהו סאקסנימק

 החישב סאקסנימק סנכנ ,סיטשקוש לש הרסנמה דיל ורבעב

 ןאכ ול רופחל רענה לע הוויצ ךכ ידכ ךותו -- םילעופה םע

 וילע הסיכ אלו רדעמב ושאר תא ץצור רחא .רבקה תא ךומסב

 .םיברועלו םיבלכל תלטומ הראשנ רענה תיווג .רפע ףא

11 

 וצצורתהב ,לספש ןב לארשי רענה ספתנ 1942 תישארב

 -וספתש םיאטילה םירטושה .ינאילקרק ,ותדלוה םוקמ תביבסב
 ורבח לש ואובחמ תא םהל הלגיש הווקתב ,תושק והוניע וה
 לא לבוה אוה .רבד םהל רסמ אל אוה םלוא .סיירפ םהרבא

 ,רוב ול רופחל והודימעה םש .'זורקב ידוהיה ןימלעה-תיב
 .ושאר תא וצפינ סאקסואיליזמו סאקסנימקו

 ,יגלוטסב רכיא לצא טלקמ ול אצמ ץיבלקני קחצי רענה

 הטטק הלפנ 1942 ץיקב .תורפ םש הערו ,ליוודוקשו 'זורק ןיבש

 ותיבב אוה קיזחמש ,וילע ןישלה הלהו ,ונכש ןיבו רכיאה ןיב

 .ותוא ולת םש ,ליוודוקשל לבוהו ספתנ רענה .ידוהי
 רחא בר אל ןמז הספתנ ,ןבתמב םידליב הלפיטש ,המאט

 .הוחצר רחאו הרייעבש רהוסה-תיבב תושק התנוע ,הטיחשה

 לש ותיבב הרייעה דיל םינשה לכ ואבחתה ןמלרפ תויחאה

 'זורקב ןתיא שגפנ םודאה אבצה לש ואוב רחא .דימא רכיא
 -תיב לא ןריבעהל ןהל עיצה אוהו ,הדייעה דילי ,ידוהי ןיצק

 תא בוזעל ומיכסה אל ןה םלוא .הנבוקב ידוהיה םידליה
 םידוהיה''ש ,ונעט ךכ ,םיגמאנ םיאטיל יפמ ןה תועדוי .םיאטילה
 -- "םיארונ םירבד דועו תספ תוצמל םירצונ םידלי םיטחוש

 ...םהינפמ ןה תודחופ ןכלו

 שמשהו חחפה המלש לש ונב ,ךולב לדיא ,י'זורקמ דחא ריעצ

 םש רובגב .ילוואשב המחלמה תישארב אצמנ ,שרדמה-תיב לש

 -והיה תא םלוא .'זורק ותרייע לא עיגהו וטיגהמ חרב ,הנכסה

 תשקבב םיאטילה וירכמל הנפ ול רצב .םייחב דוע אצמ אל םיד

 -רגה לש םתגיסנ דע והוקיזחהו ול ורתענ םהמ המכו ,הרזע

 .חחפכ םש רדתסהו ילוואשל זא רזח אוה .םינמ

 םיטייבוסה ידי-לע וררחושו ןבתמהמ וחרבש םינבה תשולש

 תורצ .סיירפ יבצ-םהרבאו ןיראזייל באז ,ץיבלקני ףסוי :םה
 -רואמ .וטלמנו םימעפ המכ וספתנ םה .םהילע ורבע תורורצ
 ,ומצע ינפב דחוימו ארונ קרפ םה םהיתואקתפרהו םהיתוע

 םחל רורחשה תמחלמב .ץראל םתשולש ולע המחלמה רחאל

 סיירפ יבצ-םהרבא .ילתפנ-תמר דיל דוחיבו לילגב ןיראזייל
 .ותומב היה הנש 21 ןבכ .ה'גולאפ דיל תוברקב לפנ

 תורוקמ

 .רוגי ,ןיראזייל באז ; ןולוח ,(בקעי-ןב) ץיבלקני ףסוי לש םתודע

 ןורק
 ( תטסא15)

 הב היה .הנבוקמ תיחרזמ-תימורד מ"ק 30-כ ,הנטק הרייע

 .תוחפשמ שמחו םירשע ןב ידוהי בושיי

 ללותשהל םוקמה ינוירב דימ וליחתה המחלמה תליחת םע

 םישנה תא .ןרוגב םתוא ואלכו םידוהיה לכ תא ורצע ,הרייעב
 .םירבגה םג וררחוש םידחא םימי ירחאו דימ וררחיש םידליהו
 רורחש ירחא .םחלו םימ םהל שיגהל רתוה האילכה תעב

 ןייטשלרפ אפיל לש תוחפשמה תולילה דחאב וטחשנ םיאולכה

 םע םיקסעו עקרק יכוסכס םהל ויהש ,גרבנזור לאקזחיו

 םירכיא לא וטלמנש ,ןורק ידוהי ץמוק לע לפנ דחפ .םהינכש

 יכ ,דימ העידוהו הזרדזה הרטשמה .הביבסבש םירפכב םירכמ
 אלש החיטבה םג איה .םהיתבל רוזחל הרייעה יבשות לכ לע

 שוריג ליחתה ורזח םיטלמנה לכש רחאל .ער לכ םהל הנואי



52 

 .קושינושרד הכומסה הרייעל רוקעל ווטצנ םידוהיה לכ :יתימא
 ואבוהש םידוהיל ןכו קושינושרד יבשותל וטיג ןיעמ םקוה םש

 .הביבסבש םירחא םינטק בושידתומוקמו ןוקאפ ,ןורקמ
 לש ורופיס יפל .ןורק ידוהי לרוג לע תוקודב תועידי ןיא

 ,1941 טסוגואב 15-ב וזכיר ,םידוהי דהוא ,ינלופ אצוממ רכיא
 ולעה ,םידוהיה םירבגה לכ תא ,הרייעב לודג ירצונ גח םוי

 -רחאל ורפיס םירצונ .םוקמ הזיאל םוליבוהו תולגע לע םתוא
 ,הנבוקל ןושרטפ ןיבש לודנמוק רעי לא םתוא וליבוהש ,ןכמ
 .הרייעה בר ,ריאמ יול ברה םג היה םיחצרנה ןיב .ורונ םשו

 -- תואושנ תויחא יתש קר םייחב ודרש הרייעה ידוהי לכמ
 שולש טעמכ .םהידלי ינש םע דחי גרבניפ לכימו הפלוו הנח

 הלעב .ךרדה ידצב רעיב יחש ,רכיא דידי לצא ואבחתה םינש
 הינשה לש הלעב .1941 טסוגואב חצרנ תויחאה תחא לש

 ינפל םישדוח המכל דע םירכמ םירכיא לצא רתתסהל חילצה
 ונממ שקבל אב רשאכ ,רכיא ידיזלע חצרנ אוה .רורחשה

 .וידיב דיקפהש ,םיצפח המכ ול ריזחהל
 יאטיל שוביכה תעב ףרשו תיצה הרייעב שרדמה-תיב תא

 .לארשי אנושכ עודי היהש ,ימוקמ

 תורוקמ
 .273 ,263 'מע ,1961 א"ת ,ןושאר קלח ,"ןעגנאלקרעדיוו' ,ראג ףסוי

 .10 ,9 'מע ,1971 א'ת ,ינש קלח ,"ןעגנאלקרעדיוו" ,ראג ףסוי

 'מע ,1952 קרוי-וינ ,"ןעמייה עבורח ןופ ףיולעג ןיא" ,ראג ףסוי

4, 15 

 קורק
 ( א \אג5)

 ויח האושה תנשב .ןאדייק זוחמב ,אטיל לש הזכרמב הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 150-כ הב

 רשא ,םיאטיל "םיטסיביטקא" ונגראתה םינמרגה תסינכ םע
 ולחה דימ .הרייעב ימינפה רדסה יניינע תא םמצע לע ולביק
 םיאבומ ויה םירוצעה .םידוהיו םייטסינומוק םיליעפ רוצעל
 .רזח אל םירוצעה םידוהיהמ דחא ףא .ןאדייק זוחמה-ריעל

 -יטקא"ה .םינושארה םימיב רבכ הלחה םידוהיב תוללעתהה
 שי .ץיבורפלא אפורה תוומל הנּוע ךכ .תוירזכאב וגהנ "םיטסיב

 תא .ותיבב ןונזמה לע והודימעהו ושאר תא ותרכש םירמוא
 ןיכסבו ץע-ןדס לע ושאר תא םישל וצליא גרבדלוג דוד 'ר ברה

 טחושה תא ,ברה תא ואיצוהו םימי המכ ורבע .ונקז תא וכתח
 וויצ ,ריעל ץוחמ לא ,רלדנסה הל'הבואר תאו רברפ יאתבש 'ר
 .םוקמב םורבקו טהב ורי ,רבק םמצעל רופחל םהילע

 רושק היה ןכותמ והשימש ,תוחפשמה וכז דחוימ "לופיטל
 רקאט תחפשממ םידלי ינש .יטייבוסה רטשמלו םיטסינומוקל

 ובזע םיריעצהש הדבועה תורמל ."גוימוק"ב םירבח ונמזב ויה
 ,םינקזה םירוהה תא "םיטסיביטקא"'ה ואיצוה ,הרייעה תא ןמזמ
 .םוקמב םורבקו תיבה דיל םתוא וחצר

 .וטיגב וזכורו םהיתבמ ואצוה םידוהיה לכ
 ,17.8.41-המ סוקטיווק .א הרטשמה דקפמ לש ובתכמ יפל

 .שפג 452 דחיב ,םישנ 115-ו םידוהי םירבג 337 קורקב ויה
 ,קורקל הביבסה ידוהי תא םיאיבמ ולחה טסוגוא ףוסב

 ידוהיל זוכיר-םוקמכ הלוגארייאו ןאדייק םע דחי העבקנש

 .זוחמה

 אטיל תודהי

 ,לני'צאפ ,קושיקנירג ,ןו'זדוג ,הלוגיסייב ידוהי ןאכל ואבוה
 .םירחא תומוקמו הבונטד

 לא (א"שת לולאב 'י) 1941 רבמטפסב 2-ב ואצוה םלוכ
 ורבקגו וחצרנ הרייעהמ יצחו רטמוליקכו ,ןייסאר--קורק שיבכה
 .םיחא-רבקב

 ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב המסרופש המישרב
 : קורקב םיחאה-רבק לע רמאנ

 ,הרייעהמ מ"ק 1.5 קחרמב ,יאקוניטשַאפ רפכה -- םוקמה

 -- ןמזה ; ןייסאר--קורק ךלמה ךרדמ הלאמש רטמ 0
 .םידליו םישנ ,םירבג 1,125 -- תונברקה רפסמ ;1

 םירבג 448 קורקב וחצרנ 2.9.1941-בש רגי רסומ ולש ח"ודב
 .םידוחי םידלי 2017ו תוידוהי םישנ 476 ,םידוהי

 ןיבמ .רבעשל "יעלק" -- סאקנארז דמע םיחצרמה שארב
 ,סאקאטס סאנויו סאזוי םיחאה םתוירזכאב ונייטצה םיחצורה
 .םירחאו סוישאקול סארטַאפ

 תורוקמ

 .תובוחר ,לדאנ-ןרוק היסח תודע

 .'בדו 'א םיקלח ,"אטילב ינומה חבט"

 קּורק
 (את10%41)

 16"כ ,היבטל םע לובגה תבריקב ,ילוואש זוחמב הנטק הרייע
 2007כ הב ויח האושה ינפל .קושינאימ תיחרזמ-תינופצ מ"ק
 .םידוהי

 .1941 ינוי ףוסב הרייעה תא ושבכ םינמרגה
 ,ותשאו לעב ,םיאטיל םירומ ינשל ןכו םוקמב ןקזה רמוכל

 תוצרפתה רחאלש ,ועדי םה .הביבסב םידוהיה לרוג לע עדונ

 היסולכואה תדמשה אובת תויוכז תלבגהו תוערפ לש הנושאר
 .ךכל דגנתהל וטילחהו ,תידוהיה

 ענמהל םהב ורתיהו הרייעב ןוטלשה שארב םידמועל ונפ םה

 םעה תא םהישעמב םיתכהל םהל לאש ,ורמא םה .חצר ישעממ
 תאש ,ןוצר יעבש ,ושיגדהו םהל וגעל "םיטסיביטקא''ה .יאטילה

 זא ...םידוהימ הייקנ היהת אטיל ,בישהל ןיא וישכע השענה

 םידמוע ךכ םא" :רמאו רעסנו שגרנ ןקזה רמוכה םהילא הנפ

 םיהולאל תרשמ ינירה .םידוהיה םע דחי ינולסחת זא ,םירבדה
 שונא םד ךפשיי יתליהקבש השרא אל יפאב יתמשנ דוע לכו
 | יקנ

 קר" ורצעי יכ ,ול ועידוהו רמוכה תא עיגרהל םיחצורה וצר
 רמוכה רהימ .םהיתומשב ובקנ םהו "םימשא" םידוהי השולש
 םויה עיגהש דע ,אבחתהל וקיפסהש ,םידוהיל ךכ לע עידוהו
 .רגא'זל ושרוגו הרייעהמ ואצוה קּורק ידוהי לכו רהמנהו רמה
 ירזכאה םלוסיחש הביבסהו רגא'ז ידוהי לרוגכ םלרוג היה םש
 .ב"שת רופיכ-םוי ברעב לחה ארונהו

 תורוקמ

 .הנבי ,ןמלוא סחנפ תודע



 תדשה ירע

 יקּורק
 ( אגזסא 1)

 -אמשה הדגה לע יקאש זוחמב תנכוש יקּורק הנטקה הרייעה

 תיברעמ-תינופצ מ"ק 40-כ ,(קינדרס לומ) ןמיינה לש תיל
 םידוהי האמכ הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ ינפל .הנבוקל

 .(תוחפשמ םירשעכ)

 ינויב 23-ב ,תוצעומה-תירב לע םתורעתסהל ינשה םויב

 -יִל "םיטסיביטקא" םמעו וז הרייעל םינמרגה ורדח רבכ ,1

 .ללותשהל דימ וליחתהש ,םיאט

 ,יטייבוסה ןוטלשה ידהוא ,םידוהי םיריעצ העברא ורצע םה

 .תויריב םתוא וגרה םשו יקאשל םתוא וליבוה

 רענמ ,םידוהיה םירבגה לכ תא םיאטילה וזכיר ילויב 12-ב

 .הדובעל וליאכ ,יקאשל םתוא וכילוהו ,םישנא 41 ,ןקז דעו

 "ידוהיה ותאה" הנוכש המ דיל םסאב םוקיזחה םימי השולש

 רעיב תויריב גרוהל םואיצוה (א"שת זומתב א"כ) ילויב 16"בו

 דחי .םמצעל םירבק רופחל םלוכ לע היה חצרה יגפל .ךומסה

 התליגש ,רנטרג םירמ-היח הרעגה םג האצוה םירבגה םע

 תאו היבא תא רוצעל ואב רשא ,םיאטילה םיתצורל תודגנתה
 .היחא

 רבמטפס תישארב ואיצוה םידליה תאו תוידוהיה םישגה תא

 ,ןמייגה לש הדג התוא לע ,יקורקל הכומס הרייע ,קושיזיפאסל

 םע דתי םתוא וחצר זאו שרדמה-תיבב המ"ןמז םוקיזחה םש

 1941 רבמטפסב 4-ב יקליו די-לע תידוהיה היסולכואה ראש

 .(א"שת לולאב בי'י)

 תורוקמ

 .ןג-תמר ,רגטרג ףסוי ; ופי ,רנטרג ןנחלא לש םתודע

 הגניטרק
 ( אדא( )

 .היגמרג םע םדוקה לובגה לע ,אטיל לש הברעמב זוחמ"ריע

 רפסמ םהיגיב ,םידוהי 1,000-כ הגניטרקב ויה 1941 תנשב

 .לממ יטילפמ תוחפשמ

 היה ךירצ הב רשא ,מ"קה 25 תעוצרב הללכג הגניטרק
 .רקָאלאטש לש ותדוקפ יפל ,םידוהיה תא דימשהל

 אלל ,המחלמל ןושארה םויב רבכ הרייעל וסנכנ םינמרגה

 למממ ד"ס תוצובק הגניטרקל ועיגה םתסינכ םע .תודגנתה לכ

 יאשחה תורישה שיא ,סיקאי-סיקול סאנארפ עיגה ןכו טיזליטמו
 םודאה-אבצה תסינכ תעב רשא ,תיאמצעה אטילב רבעשל

 .ינמרגה ד"סב תריש םשו הינמרגל חרב 1940 תנשב אטילל

 ןוטלשה תא ותושרל לביקו םילייחה ינושאר םע רזח אוה

 .הביבסהו הגניטרקב ימוקמה

 דמע השארב רשא ,"םיטסיביטקא"ה לש הדקפמ םג הנגראתה

 .זיאולא חאה ,סייטיַאשונאי סארטפ ריזנה

 -תהל םירבגה ריעה יבשות לכ לע ודקפ ןושארה םויב רבכ

 םהו להקה ךותמ תאצל ווטצנ םידוהיה .קושה רכיכב ץבק

 ועגפ אל םידוהי-זאלה םירבגב .רכיכב תדחוימ הניפב וזכור

 םה .חצרהו הלפשהה ,תוללעתהה דימ הליחתה םידוהיב .הערל

 םינמרגהשכ ,רכיכל ביבסמ ץורל ,םהיכרב לע עורכל ווטצנ
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 -וגחב תומולהמ לש דרב םהילע םידירומ םיאטילה םינוירבהו
 .דיל אבה לכבו תולקמב ,תור

 וסנכוה ברע תונפל .םיירהצה-ירחא דע הכשמנ תוללעתהה

 .תסנכה-תיבל םידוהיה

 םידוהי םירבג 180 ואצוה (א"שת זומתב 'א) ינויב 26"ב
 תוסירה ואצמנ וילע ,קושב רודג שרגמל וסנכוהו תסנכה-תיבמ

 ץורפ ינפל רצק ןמז הסרהנ רשא ,תיבלסובארפה הייסנכה

 םישופיח םיאטילה תיוולב םינמרגה וכרע ןמז ותואב .המחלמה

 ויהש הלאל ופרוצ רשא םידוהי 30 דוע ואצמנ .םידוהיה יתבב
 תוינוכמ לע םירבגה וסמעוה םיירהצה-רחא שמח העשב .קושב
 ,יטנומשירפ הווחה תבריקב ,ןגנלופל ךרדב ריעל ץוחמ ולבוהו

 .םיטייבוסה ידיד-לע ונכוה רשא םיקנט דגנ ןגמ-תוריפח ויה םש

 יפל .תוריפחה יפ-לע רפע תללוס םיקהל וצלוא םידוהיה

 לע תולעל םיכירצ תוומל םיגודנה ויה םינמרגה לש םתינכות

 ,ברקתה ברעה .תוריפחה ךותל לופילו רודכה תא גופסל ,הללוס
 םייסל םידוהיב וציאה םיתצורה .הנכומ התיה אל דוע הללוסהו

 לע ולפנתה םה .םמוי תדובע רומגל וצר יכ ,הדובעה תא

 .רהמ דובעל םתוא וצליא ,תוטיעבו תוכמ ,תוגאשבו ,םידוהיה
 .םיקחרמל ודהדה םיכומה תוקעז

 לש תוצובקב םיאבומ םידוהיה ויה ,הללוסה המקוהש רחאל

 -ינפו תוריפחה לא םהירוחאשכ הללוסה לע םיבצומ ויהו הרשע

 ךותמ םהינפב ארוק היה ופאטשיגה דקפמ .םירויה תגולפל םה

 לש ותדוקפ יפל גרוהל םיאצּומ םתא" :"םניד קספ" תא ריינה

 םילייח 20-כ לש הצובק ."ינמרגה אבצב םתעגפ יכ ,ררהיפה

 הרונ ,תוומל עגפנ אלש ימ .םהב הרוי התיה הרטשמ ישנאו
 תולגלגתמ תויווגה ויה ךכ .םעפה דוע ופאטשיגה ישנא ידי-לע

 לע היה ,הללוסה לע תויווג וראשנש הרקמב .תוריפחה ךותל

 תויווגה תא קורזלו "הללוסה תא תוקנל" השדח הצובק לכ
 .םידוהי םייתאממ הלעמל וחצרנ הז םויב .רובה ךותל

 : םיטרפ המכ ריכזהל יאדכ

 ומשאוהש ,םיאטיל 50-כ לש הצובק םג הפרוצ םידוהיה לא א
 םוקמב הבכרוה .ידמ לודג הז רפסמ הארנ םינמרגל .םזינומוקב

 ךותו ,הילא ארקנ םיאטילהמ דחא לכו ,הריקח-תדעו ןיעמ

 לא ופרוצ 20-כ ,שיא 30-ל לעמ וררחוש רתויב רצק ןמז

 .םוקמ ותואב ורבקנו םה םג וחצרנ םידוהיה ירחא .םידוהיה
 וכלה ויבאו 12 ןב דלי .םינבו תובא ויה םידוהיה ןיב .ב

 .םירוגה תצובק רפסמב ירישעה באה היה הנהו ,דחי םיקובד

 .ויבא םע דחי תומל ול ושריש םינמרגה ינפל ןנחתה דליה

 הצובק ךותמ איצוהל םיכסהו םימחר אלמתנ ופאטשיגה דקפמ

 .דליה תא ומוקמב סינכהלו ידוהי וז

 -ושאר הגרדמ לזרבה-בלצ תואו ידוהי דמע םידוהיה ןיב | .ג

 םלועה-תמחלמב ינמרג ןיצק היהש ,ררבתה .והזח לע הנ

 .עדונ אל ולרוג .לממל אבוהו הרושהמ אצוה אוה .הנושארה

 תווחל תסנכה-תיבמ םידליהו םישנה ולבוה םוי ותואב

 הפירש הצרפ ינויב 27-ל 26-ה ןיבש הלילב .יטנומשירפ
 .םיכומסה םיתבב םג הזחאו הטשפתה שאה .תסנכה-תיבב
 -שירפב גרוהל ואצוה ינויב 28-בו התצהב ומשאוה םידוהיה

 .םירבג 15 דוע ורונ םימי המכ רובעכ .שיא 63 דוע יטנומ
 םא םידוהי םירבג אלמ אלכה-תיב היה ןמזה לכ ךשמב

 ואצמ םיאטילה םירמושה .הביבסהמ םאו המצע הגניטרקמ

 תדעו ינפל ותודעב ,לשמל ,ךכ .םהב ללעתהל דחוימ גונעת

 רסמ ,םינמרגה שוריג ירחא הגניטרקב המקוחש ,הריקחה
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 ךיא ןולחה דעב האר רוצע ותויהב יכ ,סוי'ציווַאצב סאנאטנא
 וליבוה םירמושה .םינושה אלכה"יאתמ םידוהי 80-כ ואצוה
 עברא לע לוחזל םהילע וויצ ,רהנה דיל העבגל דע םתוא
 הכוה -- רהמ תדרל קיפסה אלש ימו התיתחתל העבגה שארמ
 םישומחה םירמושה םתוא וכילוה רחואמ רתוי .תולקמב תושק
 הרונ קיפסה אלש ימ .הדגל הדגמ תוחשל םהילע וויצו רהנל
 .אלכל ורזחוה תויוללעתהה ירחא ודרשש הלא .רהנב ודועב

 .ידוהיה תורבקה-תיבב םירבג 120 ורונ ילויב 18-ל 11-ה ןיב
 וילע היה שנועכו ספתנ הסינש הז .החירב ןויסנ םג היה ןאכ
 .ןורחא הרונ אוה .םיחצרנה תויווג תא רדסלו רובל תדרל

 תוחפשמ ינב ,םידליו םישנ 20 גרוהל ואצוה טסוגוא עצמאב

 .ןכל םדוק ורונש 15-ה

 .טיזליטו למממ ואבש ,םינמרג חצרה יעצבמ ויה ןאכ דע
 םידוהיב ללעתהל םהל ןתינ .הרימש ידיקפת ואלימ םיאטילה

 -וסמ" הדמשה עוציב תעב ךא ,םחצרלו תוומ דע םתונעל םגו
 .םירויה תתיכב םינמרג קר ויה "תרד

 זוחמה לשומ לצא השיגפ המייקתה 1941 טסוגוא תליחתב
 שאר ,סאטיוודש זוחמה לשומ וחכנ השיגפב .הגניטרקב יאטילה
 זוחמב ןוחטבה תרטשמ דקפמ ,סי'צוטקיפ הגניטרק תייריע
 דקפמ ,סאקסוארטפ הרטשמה דקפמ ,סיקאי-סיקול הגניטרק
 .ופאטשיגה חוכ-אבו זוחמב "םיטסיביטקא"'ה

 היסולכואה תלכלכ םג ןהיניב ,זוחמה לש תונוש תויעב ונודנ
 םישנה תא םג וחצריש םיאטילב וציאה םינמרגה .תידוהיה
 ןיבו ךכ ןיב יכ ,םליכאהל יאדכ אל ירהש ,םידוהיה םידליהו
 תא םמצעב ועצביש ,םהל ועיצה םג םינמרגה .םידבוע םניא ךכ

 | ,חצרה

 םזכרממ תוארוה ךכ לע םהל ןיאש ,וריבסה םיאטילה
 רשקתה םייתניב .רחמל הבושתה ןתמ תא וחד םה .הנבוקב
 -רחא רסמש יפכו ,הנבוקב הרטשמה ףגא םע הרטשמה שאר
 םג ךא ,םידליו םישג חצר עצבל הטלחה ןיאש ,ול ורמא ךכ
 ולביק םיאטילה .םהידיב הראשנ הרירבה .ךכל םידגנתמ םניא
 דעומה .םידליהו םישנה חצר תא עצבל וננוכתהו העצהה תא

 .רבמטפס תליחתל עבקנ

 םידליו םישנ 120 תצובק תחיצר התיה דחוימב תירזכא

 םישישי לש ןטק רפסמלו םידליל ,םישנל .רבמטפס תליחתב
 וחלשג החפשמה-תובאש דימת רמאנ ,יטנומשירפב ואצמנש
 ןתוא ופרציש ועבת םישנה .דרפנ הנחמב םיאצמנ םהו הדובעל
 ןהו הרשוא ןתשקבש ןהל רמאנ רבמטפס תליחתב .ןהילעבל

 םישישקהו םידליה ,םישנה לכ .ןהילעב םע דחאתהל הנישרות

 יפל .תיאופר הקידב רובעל םהילעש םהל רמאנו ,ןרוגב וזכור

 זתאצב .הצוחה תאצויו ,ןרוגב תטשפתמ תחא לכ התיה רות

 םה .חצר יבהלושמו םירוכיש ,םיאטיל רזע-ירטוש ןהל וכיח

 -ושב ןתוא םיכמ ,תואצויה םישנהמ תחא לכ לע םילפנתמ ויה
 ןמזה לכ .םינודיכו םיניכס ןהב םיעקותו ,לזרב תוטומו םיט
 "לופיט"ש רחאמ .הארמה תא ומליצו ופאטשיגה ישנא ודמע
 ולסוח ,םימוליצל שורד היהשמ רתוי ךשמתנ הזכ ילאודיבידניא

 .היריב ראשה לכ
 ינומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב

 : םיאבה םיחאה-תורבק םיעיפומ ,'ב קלח "אטילב
 ;1941 טסוגוא -- ןמזה .ידוהיה תורבקה-תיב 1

 ,356 -- תונברקה
 הגניטרק ןיבש ןשיה שיבכל ןימי דצב ,יאי'צֶאיווק תשרוח 2

 רפסמ

 אטיל תודהי

 -- תונברקה רפסמ ; 1941 ילוי--ינוי -- ןמזה .ןגנאלופל

 .םישנו םירבג 0
 -זארבו סיגלימס ,סיקאי-סיקול סאנארפ ויה םיחצורה יגיהנמ

 .סאקסניש

 תורוקמ
 .גנוושלוא אגרש תודע
 .םלואב טפשמה ח"וד

 אטילב םיעדמל הימדקאה תאצוה ,'א ףסוא ,"תומישאמ תודבועה"

 .תיטייבוסה

 ןי'צנירק
 ( אתזא6זא45)

 ,לובסופמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק 8 ,אטיל לש הנופצב רפכ
 | .'זריב זוחמב

 .םידוהי 37 ןי'צנירקב ומשרנ 1923 תנשב םיבשותה דקפמב
 .תוידוהי תוחפשמ 5 רפכב ויח האושה תנשב

 -לע העבקנש ,תדחוימ הריקח-תדעו העבק 1945 יאמב 22"ב
 וחצרנ םוקמה יבשות ןיבמש ,תימוקמה תיטייבוסה הצעומה ידי
 ,םידוהי לש תוחפשמ שמח םיימוקמה םהירזועו םיצאנה ידי-לע
 אלא ,ןי'צנירקב וחצרנ אל םה .םידליו םישנ ,םירבג 21 ןהבו
 .ורונ םשו לובסופל ורבעוה

 תורוקמ

 .118--117 'מע ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט"

 הבוניקוק
 ( והיא גו )

 רהנה תודג לע ,'זבינופ זוחמב הרייע איה הבוניקרק
 .תוידוהי תוחפשמ 60-כ הב ויח האושה תנשב ,ה'זאיווַאנ

 -יקרק ידוהי וסינ הינמרג--תוצעומה-תירב תמחלמ ץורפ םע
 -ושארה םלועה-תמחלמ ימי תא ורכז םה .היסורל חורבל הבונ
 המ םהל אבינ םביל .היסורב טלקמ ואצמ םיחרובה רשאכ ,הנ

 אל רשא ,םיאטילה םינמואלה ידימ הבוניקרקב םהל הפצמ
 .םידוהיב המקנה ןוצרו םתאנש תושגר תא וריתסה

 םה .הרייעה תא םהיתולגע לע םידוהיה ואצי הכורא הרושב
 'םיטסיביטקא"'ה ידידלע ורצענ ןאכ .'זבינופ דע עיגהל וקיפסה
 םינמרג ויה רבכ ורזח רשאכ .הבוניקרקל ורזחוהו םיאטילה
 וזכיר דימ .הב וללותשה םינייוזמ םיאטיל תויפונכו הרייעב
 -תגחת דילש רצעמה-תיבב םתוא ואלכו םידוהיה יריעצ לכ תא

 ,ןיול שונייב-ודודו ןיול קחצי ,הרייעהמ םידוהי ינש .הרטשמה
 יאטילה רמשמהמ ושקיבו םירוצעה םהיבורקל ןוזמ ואיבה
 .םוקמב םותימהו םהב ורי ,םירמושה םהל וגעל .םישנאל ורסמל

 -תיבמ םואיצוה דחא הלילו םירוחבה תא וניע םידחא םימי
 האבוה תחא הצובק .תוצובק יתשל םתוא וקליחו רצעמה
 הצובקהו ,רהה לע ("רעדלעפ ס'חלג םעד") ""רמוכה תודש"ל
 וצליא .ה'זאיווַאנה רהנו ןבאה רשג ןיבש הדשל -- הינשה
 םורבקו םותימהו םהב ורי זאו םירבק םמצעל תורכל םתוא
 םישנ ,תובא ינזאב ודהדהו קוחרמ ועמשנ יריה תולוק .םוקמב
 .םהיתבב עשי-ירסחו םילהבנ ופפוטצהש ,םידליו



 הדשה ירע

 תוידוהי תוריעצ וצביק םה .םישנל םג ולפטנ םיחצורה
 ןתוא וניעו ןתוא וסנא םשו ףתרמל ןתוא ובחס ,הארמ-תובוט
 .תוומל תוירזכאב

 ואלכנו םהיתבמ םידוהיהמ קלח ושרוג רצק ןמז רובעכ
 םיאולכה ייוניע .םימו לכוא אלל םש וקזחוה םה ,שרדמה-תיבב
 םיניולל החפשמ-בורק ,ןתרבג ידוהי ,ןיול לרמש .אושנ אלל ויה
 ול ןתיש ונממ שקיבו יאטילה רמושל הנפ ,ליעל םירכזנה

 ,ןיכס ןיול ףלש הלילשב הנענ רשאכ .שרדמה-תיבמ תאצל

 .ורקדו רמושה לע לפנתה
 שיבכל םימי המכ רובעכ ואיצוה םידוהיה םירבגה תיברמ תא

 ןתתסלו תולודג םינבא ףוסאל םהילע היה םש .'זבינופל ליבומה

 זאו רצק ןמז ודבע םה .שיבכה תלילס יכרצל ץצח ינבאל
 .םוקמב ורבקגו וחצרנ

 וזכיר םהיתבב ורתונש םירבג רפסמ ןכו םידליהו םישנה תא

 םוקמה לע וזירכהו םיכומס םידחא םיתבבו תסנכה-תיבב
 זאו 1941 ילויב 27-ל דע םש םוקיזחה םיאמצו םיבער .וטיגכ
 תויהל םינכומ תויהלו םיטעמה םהילטלטמ תא זוראל םהל ורמא
 ."הנחמ"ל םירבעומ

 וקרז םש .טסויאפב הפועתה-הדש דיל הדשל םתוא ואיבה
 תולגעה ומלענ ןיע ףרהכו תולגעה ןמ ,ועמשמכ וטושפ ,םתוא
 .ןילטלטמה םע

 ,םיאמצו םיבער ,םרועל םתוסכ קרשכ ,םילפשומ ,םינועמ

 וקיפסהש דע ,םידחא םימי דוע תונעתהל םיללמואה וכישמה
 וקסע םייתניב .הביבסה ידוהי לכ תא םוקמב זכרל תונוטלשה

 .תורובה תריפחב םיחצורה

 -יקרק ידוהי ורבקנו וחצרנ םיקומעו םיכורא תורוב העבראב
 .'זבינופמו תוכומסה תורייעהמ םהיחא םע דחי ,הבונ

 אצמ הליחת .םיעברא ןבכ ידוהי ,קרג םולש לצינ תוטיחשהמ
 .םוקמל םוקממ הביבסב דנו ענ ךכדרחאו ,רמוכ לצא טלקמ
 ,ינלופ ,ןקז רכיא לצא הסחמ אצמ המחלמל תוגורחאה םייתנשב

 הבוניקרקל םיטייבוסה ורזחש ירחא .דדובו ןטק קשמב רגש

 דגנ המחלנ רשא ,תיטייבוסה הרטשמל קרג םולש ףרטצה
 ודיקפת תא .םינמרגה םע הלועפה-יפתשמו רטשמה ידגנתמ
 .םידוהיה יחצורב ותמקנב האר םייחב

 ידגנתמל ךכ-לע הרסמ איה .תיאטיל ותוא הריכה דחא םוי

 .תוומל והוניעו והוטפת םהו ןוטלשה
 -ילב ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 תודג לע הבוניקרקב אצמנ םיחאה רבקש ןייוצ ,'ב קלח "אט
 רטמ 400-כ ,הרייעהמ דחא רטמוליק קחרמב ,השרפנ'ז לחנה
 םש םירובק .קושיליוורוסל הבוניקרקמ ךלוהה ישארה שיבכהמ
 טסוגואו ילוי םישדוחב וחצרנש ,םידליו םישנ ,םירבג 200"כ

 .1941 תנשב

 תורוקמ

 .ןולוח ,רדניב-ןיול היח תודע

 הנודואר
 (תגטפסאמ)

 ,הינמרג םע לובגה תבריקב ,אטיל לש הברעמב הנטק הרייע

 .גרוברוי זוחמה-ריעל תיחרזמ מ"ק 3
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 ויח האושה תנשב .םידוהי 8) םוקמב ודקפתנ 1923 תנשב
 .תוידוהי תוחפשמ 10-כ הב

 שי .םוקמב םידוהיה תורוק לע תוקודב תועידי ונל ןיא
 יתש ,ןייסארב וא גרוברויב וזכורו ורבעוה םקלחבש חינהל
 ידוהימ המכש עודי .םידוהי וזכור ןהבש תובורקה םירעה
 .תנגרואמ הצובקכ ,הביבסבש תורעיב ורתתסהו וחרב הנודואר
 שלופהמ םוקמה רורחש םויל בורק דע דמעמ וקיזחה םה
 .וחצרנו וספתנ רורחשה ינפלש םינורחאה םימיב שממ .ינמרגה

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 רעיב ,הנודוארל םוקמ תבריקבש רמאנ ,/ב קלח "אשילב
 507כ ובו םיתא-רבק אצמנ ,ןייסארל תימורד ,הבארונואלא
 ,איה הנווכה .1944 רבוטקוא שדוח רסמנ חצרה ןמזכ .תונברק

 .וספתנש םידוהיה תצובק התואל ,הארנכ

 קושיליוודר
 ( תנכיז 15816 )

 זוחמב ,אטיל לש הזכרמב הבושח לזרב-תוליסמ תמוצ ריע
 .תוידוהי תוחפשמ 2507כ הב ויח האושה תנשב .ילוואש

 ידוהי תא לופכ דחפ זחא ,22.641 ,המחלמה ץורפ םויב
 רשא ,םיאטילה םהינכשמו םינמרגהמ ודחפ םה .קושיליוודאר

 ,המחלמה תוארוממ ודחפ םהו ,האנש-תותוא תוארהל דימ ולחה
 -תוליסמ תכרעמב תמוצ התויה לשב ץצפות םריעש ובשח יכ
 .םיכומסה םירפכל םאו היסורל םא חורבל וסינ םיבר .לזרבה

 זאו ,קושיליוודרל םינמרגה וסנכנ ,1941 ינויב 26 ,'ה םויב
 וטשפ םיאטיל "םיטסיביטקא" .הריעה רוזחל םידוהיה לכ ווטצנ
 ואצמ םבושב .הריעה םידוהיה תא הרזח וחלישו םירפכב
 הלמה -- תולודג ריג-תויתואב םינמוסמ םהיתבש ,םידוהיה
 .םהילע הססונתה 6

 םייוניעה ,תורצה ולחה םינמרגה תסינכל ינשה םויב רבכ

 .תולפשההו
 םיחלושו םיתבהמ םיאיצומ ויה תוקזחה םישנהו םירבגה תא

 ,תלעות לכ ןהב התיה אלש ,תודובע ורחבנ םיתעל .הדובעל

 בואשל םירבגה םעפ ווטצנ ,לשמל ,ךכ ,םייוניעו הלפשהל ץוחמ
 ךותב בכשל ,תוכרדמה לע םימה תא ךופשל ,הבורק ראבמ םימ

 תחת לכהו ,תוכרדמה תא שביילו םנטב לע לוחזל ,תוילולשה
 םתוא וכיהש ,"םינבלה םיטרסה ידנוע" לש ינדפק חוקיפ
 םתוא םיצלאמו םידרח םידוהי םיספות ויה .רהמל םהב וציאהו

 .םשאר לע םמישלו םהיתופיכב האוצ בואשל

 הצובק האבוה ,ינויב 29 ,'א םויב ."תויבמופ תוגצה'' םג ויה

 סעווסייל) "שפוחה תרדש" לא םידוהי םירבג לש הלודג

 "םיטסיביטקא" המכ "ונמיא" ינמרג לייח לש ודוקיפבו ,(עיילא
 םהילע וויצ .םינושמ תולמעתה-יליגרתב םיללמואה תא םיאטיל
 שיא בוכרל ,והער שאר לע שיא םתוא ךופשלו םימ איבהל

 'ר ,הרייעה לש הבר תא ולטנ .ןטש יטוטהל ראשו ויחא לע
 ,וליעמ לש ןוילעה סיכב ומשו ונקזמ קלח וזזג ,ןוגב קחצי

 תוגצה .הזחמב האנהב ופצו ודמע םיאטיל תואמ .יונ-תטחממכ
 תודובע םירחוב ויה םישנה ליבשב .םוי-םוי ונשנו ורזח הלא
 תא תוקנל תוכירצ ויה ןה .תוליפשמ תוחפ אל ךא ,תולק רתוי

 וגנעתה םיאטילה .רוביצה יניינבו םידרשמה ,חזרמה-יתב
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 ,תופצרה לע תובכוש תוידוהיה םישנה תא תוארל דחוימב

 םהילגרל תחתמ הפשאה תאו חזרמה-יתבב איקה תא תוקנמ

 תוולמ םירוכישהו "םיתב ילעב"ה תוטיעבשכ ,םירוכישה לש

 .שפנב תונברק םג ורסח אל .ןתוא

 ופטחנש םידוהי ינש רשאכ ,לפנ ןושארה ידוהיה ןברקה
 -שמה ןינב דיל התנחש ,תיאבצ תינוכמ ץוחרל ווטצנ הדובעל

 לכ אללו םהינשב טבמ קרז ,ינמרג םהילא שגינ עתפל .הרט

 ,םהמ דחאל ארק אוה .תורייהל םיכירצ הלאכ :טלפ הביס

 ול רמאו תֶא איבהל ןכש יאטיל לא וחלש ,ץיבולאווט לבייל

 ,יגמרגב הרעב חצרה-תמח .וב ודמעש םוקמב רוב רופחל
 םינכשה .וגרהו לביילב הרי ןכומ היהי רובהש תוכחל ילבו

 היה רבקה .םח ודועב ףוגה לע לוח וכפשו ורהימ םירצונה
 .ללחה לש ושובל יקלח וצבציב הכומגה תילולתה תפשמו ןטק
 ,ןיבארַאצֶאו בקעי הביס לכ אלל הרונ ןכמ-רחאל םידחא םימי
 .הקדובאלס תבישי ידימלתמ ,ןדמל רוחב

 ועידוה םיירהצה-רחא 5 העשב ,1941 ילויב 8 ,'ג םויב

 -שמו ידוהי לכ םיבייח תוקד 20--15 ךותש םיידוהיה םיתבב

 והשמ תחקל וחילצה ישוקב .םתיב חתפ דיל ץוחב דומעל ותחפ

 םילייח ועיפוהו העשה הכרא אל .םחל רקיעב ,תיבה יצפחמ

 יקלח לכמ .תבכרה בוחר לא תכלל םישנאה לע וויצ רשא

 םתוא ידיב םיצאומ םהשכ ,םילהובמ םידוהי ורהנ הרייעה

 לכ וצבקתנ הרהמ דע .םידידי ובשחנ ןמזמ אלש ,םינכשה

 ידכ םש תוהתשהל וקיפסה אל םה .דעוימה םוקמב םידוהיה

 לכו !זוזל :תינחצרה הדוקפה העמשנ רבכו ,חור ףואשל
 העשה תיצחמ ךות .תילכת וזיאלו ןאל תעדל ילב הזז הליהקה

 ."ינא"ה דבא -- רקיעהו ,תורוד ךשמ הנבנש המ לכ דבא

 .תאז תאשלו גישהל היה רצבנ .ךמצעל התא ןודא דוע אל

 םהשכ ,וכרתשה (ףטו םישנ ,םירבג) שפנ תואמ ששכ לש הנחמ
 לע וכלה םיאטיל "םיטסיביטקא" .םהינימל תורורצ םיסומע

 הדעב םיקחודו םיקעוצ ,םהידיב םייוטנ םיבור ,תוכרדמה
 .הללמואהו הלבאה

 .דומעל ווטצנ וב םוקמל ועיגהש העש ,הלילה דרי רבכ

 ןוכנ לא עדי אל שיא ,וקנאנו וחנאנ םירגובמה ,וכב םידליה

 ,םישנאל רווחתנ הלק העש רחאל .יופצ המו שחרתהל דמוע המ

 אבצה לש םישוטנהו םינשיה ץעה-יניטקרסקב ןאכ ורוגי יכ
 ,יאטילה

 םושב אובל רוסא :תושדח תוריזג םהילע ותחנ הרהמ דע

 םישנו םירבג -- םירגובמה לכ ;תירצונה היסולכואה םע עגמ

 תוגיצנ המקוה םוקמב וב .תונוש תודובעל וחקליי -- תוריעצ
 תרחמל .הדובע-תגולפ תריצי -- םתגאד תישארו ,םירבג 5 תב
 רמשמ תייוולב ,םישנו םירבג הדובעל ואצי רקובב םכשה
 ןיקתהל ווטצנ ,םידליו םימיב םיאב םירבג ,םיראשנה ,ןייוזמ

 ינש ודמע רעשה דיל .הנחמה תא ףיקהל ,ינרקוד לית-רדג
 םימעפל הנענ ,יאטיל ,הנחמה דקפמ .יאטילו ינמרג -- םיפיקז
 איבהל תנמ-לע הריעה תכלל םהל השריהו םידוהיה תשקבל

 לע דוד-ןגמ וא בוהצ יאלט םישל ווטצנ םיכלוהה .ןוזמ יכרצמ

 ויה ולא תודוקפ .הכרדמה לע תכלל םהל היה רוסאו ,םידגבה
 היה רשפא-יא ,םרב .הריעה ללכב תכלל ןוצרה תא תולטונ
 םיחילצמ ויה םיתעל .איבהל םיחרכומ ןוזמ-יכרצמ .תכלל אלש
 םש םיאצומו ,"שדח רייד" ידיב ספתנ םרט םא ,התיבה ץופקל
 .םידדושה יניעמ םלענש ,דרשש והשמ

 לכשכ ,םיירהצה-רחא 4 העשב ,(ילויב 12) זומתב ז"י ,תבשב

 אטיל תודהי

 הנחמה רצחב תינוכמ העיפוה ,הדובעה ןמ ורזח רבכ םידבועה

 ופילחהש רחאל .םיריכב םינמרג אבצ-יניצק ינש ואצי הנממו
 -שש ינבמ ,םירבגה לכ לע ודקפ ,רמשמה ישנא םע םירבד
 הרושב םירבגה תא ודימעה .רצחה לא תאצל ,הלעמו הרשע

 וסחיי םישנאה .ודי-חלשמל דחאו דחא לכ לאש םיניצקה דחאו

 -ילעבב םיניינועמ םילאושה יכ ורבס ןכש ,תולאשל תובישח
 םואתפ הכפהנ הדעה לכו עוצקמ ומצעל רחב דחא לכ .עוצקמ

 רשעמ רתוי ךרא אל רבדה .'וכו םינעבוכ ,םיטייח ,םירלדנסל
 םלוכ" :ורמאב ,די יחמב םלוכ תא רטפ םינמרגה דחא .תוקד
 אל .םכרדל ועסנו הנחמה תא ואצי םיניצקה ."םיטסינומוק
 .רצחל תאצל ושרדנ בושו ,םהיתונועמל רוזחל םירבגה וקיפסה
 -תמחבו םיפולש םיחדקאב וצרפתה םיאטילה רמשמה-ישנא
 םש ראשנ אל םא ,םיניטקרסקב הניפ לכ ושלבו וקדב חצר
 .רצחה לא תאצל ושרוה אל םישנה .תותלדה תא ורגסו ,והשימ
 .םהינפ דגנ הער יכ ושיגרה םה .םירבגה ברקב הלהב המק
 .רצחה ןמ םירוט-םירוט םירבגה לכ ואצוה תוקד המכ רובעכ
 לש םהידי לע ואשינ ,תכלל ולכי .אלש ,םינקז השולש-םיינש
 .ואר אל בוש םירבגה תא .םיריעצ

 .םהילע עדימ גישהל ךרד לכ םישנה ושפיח ןהיריקיל ןתגאדב
 םירמושה .הבושת ןהל תתל לכוי יכ ובשחש ימ לכ לא ונפ ןה
 םיאטיל םג ויה .תרחא הבושת םוי לכ םינתונ ויה םינייוזמה
 ונכיס וליאכ ,לייתה תורדגל דע םיבנגתמ ויה רשא בל-יער
 יכ ,םירפסמ ויה םה .םירבגהמ םולש-תשירד רוסמל םמצע
 םישקבמ הלאו םינוש תומוקמב םידבוע םירבגה תא ושגפ
 יכרצמב םפילחהל ולכויש ידכ ,םידגבו םיצפח םהל וחלשיש
 .ןהל היהש .המ לכ החמשב םיאטילל ורסמ םישנה ..ןוזמ

 דוע ורונ םירבגה .רקש היה הז לכש ,ררבוה המ-ןמז רובעכ
 וראשנ ..ידוהיה תורבקה-תיב תבריקב ,השרוחב םוי ותואב
 .הדובעהמ רוזחל ורחיאש םירבג םתוא קר םייחב

 הרכזאה" םויכ זומתב זיייה םוי תא ועבק קושיליוודאר ידירש
 .םהיחאו םהילעב ,םהיתובאל

 םייחה ךלהמב תידוסי הרומת הלח םילעבה ןדבא רחאל
 ןוזמ איבהלו הריעה תכלל ןוצרה וליפא םישגהמ לטינ .הנחמב
 םש באכה .וקנאנ אל ,וכב אל םישנה .ןהילע דרי דבכ לבא
 הדיחיה תנעשמה ויה ודרשש םיטעמה םירבגה .ןנורגל קנחמ
 וחקליי םה .םגש ,לודג דחפב תויורש ויה םישנה ,םרב .הגחמב
 .ןהמ

 ועקתנו היסורל וחרבש םירבג הנחמה לא ואבוה ןמזל ןמזמ
 ידכ היה הזכ ערואמב ,םאובחמב ודכלנש הלאכ וא ,םיכרדב
 לש קיז םישנב ףלח ,עמשמ !םייח םידוהי םיאיבמ -- דדועל
 -רגל ןימאהל וליחתה .םייחב םדוע ןהילעב םג ילואש ,הווקת
 םה םידיתעו הדובעל םירבגה וחקלנ ןכא יכ ,םיאטיללו םינמ
 .רוזחל

 הקשי םהינש םשו ,םירוחב ינש ויה םישדחה םיאבה ןיב
 יךי-לע ךכ וארקנ וא ,הז היה יתימאה םמש םא עודי אל)
 .םינעמה לש םהיתרשמל ויה הלא ינש .("םיטסיביטקא"ה
 יכ םא ,םתמיא םיליטמו םיצצורתמ ויה םהידיב ימוג-תולאב
 ףא .דושד-השעמ לכב וללה לש םקלח היה בר .שממ וכיה אל
 םישנהמ וחקלנש ,םה םיחצרנה ידגב יכ ,ושבלש םידגבב וריכה
 ."הדובעה םוקמל םריבעהל" תנמ-לע

 םיקשַאיה דחא .ךרעה-יצפח לכ תריסמ לע ורזג דחא םוי
 ורסמיש ריהזה ארפ-תולוקבו ץצורתה (הנחמה ןמ םלענ ינשה)



 הדשה ירע

 .םוקמב תורייהל וכד תחא -- והשמ ריתסיש ימ לכו ,לכה

 .ףסכ לש ףכ וליפא ןהידיב ריאשהל ודחפ םישנה

 םוקמל םוריבעהו םידליהו םישנה תא ואיצוה םוי ותוא
 -יניטקרסק םג קושיליוודרב ויה הרייעה ןמ רתוי קחרה ,רחא

 הצרפ םייובשה ןיב .םייטייבוס המחלמ-ייובש ונכוש םהב ,המוח

 ףילחהל "בוט" הז היהש ואצמו םיחצורה ובשח .סופיט תפיגמ
 םישנה לש הנחמל םייובשה תא ריבעהל :תונחמה תא

 ינניא'" .סופיטב םיעוגנה םייובשה הנחמל םישנה תאו תוידוהיה
 םיינישה-תאפור ,הדעה תרמוא -- "הדות םיבייח ימל תעדוי
 שיא םידליהו םישנה 500 לכמש איה הדבוע" -- רקוט הלופ

 היהש יתאורבתה עדיל תודות הרק הז ילוא .סופיטב הלח אל
 '! סנ קר ,סנ הז היה ילואו תוידוהיה תוהמאל

 .דבלב רמשמב וקפתסה .ליית-רדגב םיפקומ ויה אל ןאכ

 תא םיריעמ ויה רקובב םכשה .םיאטיל קר ויה רמשמה"ישנא
 .הדובעמ םירוטפ ויהש הלא ףא המיקב ויה םיבייח .םיאולכה

 לע קפוד היה בלגמב .הנחמה לכ תא ריעמ היהש אוה הקשי

 םיצרופו םילהבנ ויה תוקוניתה .תונחלושה ,תוריקה ,תותלדה

 .הלליבו יכבב
 וליפאו ,הז םייח-חרואל לגתסהל וליחתה םישנה ךא ,רזומ

 ויה בורה לעש םירוכישה "םיטסיביטקא"ה לש "םהימואנייל
 וצליא םה .הלילב הרשע-תחא וא רשע העשב דקפמ םיכרוע

 ריא עומשלו רצחה לא וא תונורדסמה לא תאצל םישנה תא

 םידוהיהש ,ךכב םימייסמ ויה ליגרכו ,םיפדגמו םיפרחמ םה
 לככ םהב תושעל םחוכבו רצויה דיב רמוחכ םהידיב םניה

 .רקפה-יבלככ םידוהיה יכ ,םשפנ ץופחתש
 תושרב .ביטרפואוק ןיעמ רצונ הנחמב ,קיצהל לחה בערה

 .בלח ,תוקרי ,םחל זכורמב הרייעה ןמ םיאיבמ ויה הנחמה דקפמ
 םג רדוס .םיכרצנב ךומתל ידכ קיפסה ביטרפואוקה לש חוורה
 םיעצמאה ילעב .קרמ םילשבמ ויה םוי םויו ,ףתושמ חבטמ
 םיכרצנה תא שייבל אלש ידכ .םניח ולביק םירחאה ,ומליש

 .קרמה תנמ תא לבקמ ,ללכה ןמ אצוי אלל ,דחא לכ היה

 .חבטמב תודבוע ויה ,הרותב השא השא ,םישנה

 -רוול םישורד םיניטקרסקהו ליאוה :ועידוה טסוגואב 26"ב
 ,עדונ תועש המכ רובעכ .רגא'זל םידוהיה תא וריבעי ,טכאמ

 .ילוואש זוחמ ידוהי לכל זוכירה תומוקמ ויהי ילוואשו רגא'ז יכ

 -עומה לכל יכ םעבקב רגא'זל הרבעהה תא ודדוע תונוטלשה

 ילוואשל אקווד עוסנל הצורה לכ .םניח תעסה ןתנית םירב

 הלפנ הנחמב .ריעה תונוטלש לא ןוישר תשקבב תונפל ךירצ

 דחפ דחא לכ .והערב שיא וכלמנו וצצורתה םישנאה .הכובמ

 קר ועסנ ילוואשל .ומצע תעד לע טילחהלו ,ודיב ולרוג לוטיל

 ורבע ,ךרעל תואמ עברא ,לודגה בורה .תודדוב תוחפשמ

 דחי ,רופיכ םוי תרחמל ,רבוטקואב 2-ב םש ופסינ םה .רגא'זל

 .תורייע המכמ םשל ואבוהש םידוהיה לכ םע

 םינושארה םימיב ולבוה םקלח ,ילוואש וטיגל ועיגהש הלא

 ואצמ םשו י'זוק רעי לא ילוואש ידוהי םע דחי רבמטפס לש
 םימיא תונש שולש ושע תודדוב תוחפשמ קר .םתרובקו םתומ

 ילוואש ידוהי ידירש םע דחי ולגלגתנ 1944 ילויבו ,וטיגב

 תונחממ םייח ואצי קושיליוודאר ידוהימ םידדוב קר .הינמרגל

 תוצעומה-תירבל וחרבש הלאמ המכ םג םייחב וראשנ ,זוכירה

 .םיאטיל לצא ורתתסה וא
 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 -יליוודאר תשרוחב אצמנ םיחאה-רבקש רמאנ ,'ב קלח "'אטילב
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 ךרדה םא לע הרייעה זכרממ דחא רטמוליק קחרמב ,קוש
 -רנה רפסמ ; 12.7.41 -- חצרה םוי .סיקשיקנומ--קושיליוודאר
 .300-כ -- םיחצ

 תזרוקמ

 תידוהי ; 1716/1590 "םשו די" ןויכרא ,קוטשדלוג .י לש םתודע

 הלופ ר"ד ; קיניו-בורזל הוח ; ןג-תמר ,ינבואר-לקרב-קוטשדלוג

 ,הוקת-חתפ ,רקוט

 (סילנומנ גי'ע) קושיליוודר
 ( אטא[(טא1.15 4 כזז 15815 )

 .היבטל לובג דיל ,'זריב זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע
 תיללכ היסולכוא ךותמ םידוהי 205 הב ודקפתה 1923 תנשב

 .שפנ 723 תב
 רשא ,תדחוימה הדעווה הרביחש 24.5.45 םוימ ךמסמב

 -לע יכ עבקנ ,תיטייבוסה תימוקמה הצעומה ידי-לע המקוה
 שוביכה ימיב תוומל ורונ םינוש םיחרזא ורסמש תויודעה ךמס
 .םידוהי לש תוחפשמ 15 ,ונועו תושק וכוהש ירחא ,יצאנה

 תציחמב וא םיבור-יתקב תוכמב ותמוה 6 ליג דע םידלי

 .ורונ -- 6 ליגל לעמ םידלי .םינבא לע םהישאר
 -אמריש סאטרבלא ,םיפתתשמה דחא רסמ םידוהיה חצר לע

 ןיב .1948 רבוטקואב 9 םויב טפשמה-תיבב ודיעהב ,סיל
 "םיטסיביטקא"ה ורסא םינמרגה אוב ינפל דועש ,רפיס ראשה
 וחצרש רחאל .םייטייבוסה תודסומב םידבועהו םיליעפה לכ תא

 םג ויה םהיניבו רתויו םיחרזא 70-ב תוומל ורי םיטסינומוק 8

 .(םידוהיל סחייתמ הזש ןבומכ) םינקזו םידלי

 רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :ןלהלדכ םיחאה-רבק עיפומ ,'ב קלח "אטילב
 הרייעהמ דחא רטמוליק ,יאקאראמאקס רעי -- םוקמה

 -- זמזה ;'זריב לש רעיל ןוויכב ,סיקשיליוודר-סילאנומנ

 םישנ ,םירבג 80--70 -- תונברקה רפסמ ;1941 טסוגוא

 .םידליו

 ינומה חבט"

 קיידר
 ( 3 כזיזואד גז )

 -ריעמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק 11 ,אטיל לש החרזמב רפכ

 .ןאיטוא זוחמה
 םבור ,תוידוהי תוחפשמ רשעכ הב ויח האושה תנשב

 לרוגכ היה םלרוגו ןאיטואל ורבעוהש ,חינהל שי .םיאלקח

 .ןאיטוא ידוהי

 (ןאיטוא : האר)

 הבוגור
( 346008) 

 דקפמב .'זבינופ זוחמב ,אטיל לש הזכרמב תאצמנ הבוגור

 םידוהיה רפסמ .םידוהי 592 הבוגורב ויה 1923 לש ןיסולכואה

 .שפנ 500 לע ,הארנכ ,הלע אל האושה תנשב
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 םוקמב רבכ ואצמו ,26.6.41 ,'ה םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה
 תונוטלש תושרל רבד לכל םמצע ודימעהש ,םיאטיל לש ןוגרא

 .םידוהיה תדמשהל דחוימבו ,שוביכה
 רבכ .םינמרגה אוב םע הליחתה אל הבוגורב םידוהי תאנש

 ,םידוהיב םיאטיל לש תוערפ םוקמב וכרענ 1939/40 םינשב
 וענמ םירבגומ הרטשמ-תוחוכ קר .אטיל לכב דהדיה םדהש
 .םד ךפש דעב

 הלא לכו םידוהיה םיריעצה ויה חצרלו רצעמל םינושאר
 .יטייבוסה ןוטלשה תודסומב והשלכ םירושק ויה רשא

 לע האבוה ,טסוגוא עצמאב הבוגורמ האצוה הליהקה לכ
 .םש םקוהש וטיגב הנכושו 'זבינופ זוחמה-ריעל הינקזו הידלי
 טסוגואב 24--257ב טסויאפב 'זבינופ ידוהי םע דחי וחצרנ םה
 .(א"שת לולאב 'ב--א) 1

 תורוקמ
 ,סיליוסס והילא ; 1219/17 ,"םשו די" ןויכרא ,ןג בקעל לש םתודע
 .סלראפ
 ('זבינופ : האר)

 ןימאדור
 (תטס4אוזאע )

 מ"ק 7  ,ינייס זוחמב ,אטיל לש ינוציקה םורדב הרייע
 תורשע המכ תב הנטק תידוהי היסולכוא הב התיה .יידזאלמ
 םידוהי לש תוחפשמ תורשע המכ דוע ויח הביבסב .תוחפשמ
 .םיאלקח

 םינמרגה .ןילופ םע אטיל לש םדוקה לובגל הכומס הרייעה
 ,מ"הירב םע המחלמה לש ןושארה םויב ןימאדור תא וציצפה
 יתבמ המכ .הרייעב רבכ ויה ,22.6.41 ,םוי ותוא לש ורקובבו
 .שפנב תונברק םג ויהו הצצפהב ופרשנ םידוהי

 ויה .רבע לכל תידוהיה היסולכואה החרב תוברקה ץורפ םע
 .םדיב הלע אל רבדה לבא ,היסורל ךרד םהל ץורפל וסינש
 םידוהיה וליחתה ,האלה ןימאדורמ המדקתה תיזחהש ירחא
 .םהיתבל בושל

 וללעתהו ודדש םה :םיאטילה םיערופה רבכ וטלש הרייעב
 שומישה-יתב יוקינב ,תובוחרה דוביכב םודיבעה ,םידוהיב
 תודובעה ןמ רטפיהל המ-אצומ .תרחא היוזב הדובע לכבו
 רסאנ רשא ,םידוהיה םיאלקחה לצא דובעל תכלל היה הלאה

 .םידוהי-אל קיסעהל םהילע
 םהידגב לע דונעל םידוהיה ווטצנ היפל ,הדוקפ המסרופ

 רתומ םידוהיל יכ ,רמאנ העדוהב .דוד-ןגמ תרוצב בוהצ יאלט
 ,האמח שוכרל םהל רוסא יכו םייסיסב ןוזמ-יכרצמ קר תונקל
 .תוומ וניד -- וז הארוה לע רבועה .'וכו רכוס ,ןמש

 לש היפונכ םע םינמרג המכ יידזאלמ ואב ילוי עצמאב
 תא וכיהו שוכרה תא ודדש ,םידוהיה יתבב ורבע םה .םיאטיל
 לש סנק לטוה תידוהיה היסולכואה לע .חצר תוכמ םהיבשוי

 .גרוהל אצוי -- םלשי אלש ימ יכ ,רמאנ .תלוגלוגל לבור 0
 רובע םג ומליש םיעצמאה ילעב .ףסכה תא ומליש םידוהיה
 ,וטיג ןיעמ ומיקה תועובש המכ רובעכ .םהל היה אלש ,הלא
 םיתבבו שרדמה-תיבב םורגסו םהיתבמ םידוהיה תא ושריג
 תוריד תא .םיאטילה לש ,הצחמל םיברח ,םידחא םינטק
 .םיאטילה דימ וספת םידוהיה

 אטיל תודהי

 רבמטפסב 15-ל דע הכשמנ ןימאדור ידוהיב תוללעתהה
 םינטקה םיבושיה ידוהי תאו םתוא ושריג םוי ותואב .1
 םינקזה תאו לגרב וכילוה םיריעצה תא .יידזאלל הביבסבש
 לעמ שישק ידוהי ,ןהכ יכדרמ 'ר ריעה ברל .תולגעב ובישוה

 תימוקמה הצעומה שאר .הלגעב עוסנל ושריה אל ,םישש ליגל
 ...הלגעב תבשל ול השרי ,ונוחג לע לחזי ברה םא יכ ,עידוה

 ימוקמה וטיגב םובישוהו יידזאלל םידוהיה תא ואיבה
 םג ,יידזאל ידוהי לע ףסונ ,םיאולכ רבכ ויה םש ,קושיקטקב

 םידוהיה םש ובשי תועובש השישכ .הביבסבש םיבושיה ידוהי
 םיסורהה תיבה תוברוח תא תוקנל םוצליא .םימויא םיאנתב
 -רמב ג"'י) 1941 רבמבונב 3-ב .תורחא תושק תודובע תושעלו
 ,ךומס רעיב קושיקטקב ויהש הלא לכ תא ותימה (ב"'שת ןוושח
 וסינ םיבר םידוהי .וקזחוה םהבש םיפירצה ןמ רטמוליקכ
 .וספתנ םה שוביכה ימי ךשמב לבא ,םירכיא לצא רתתסהל
 רפכהמ יקסיראוולק םיחאה קר ודרש םייחב .ץרחנ םלרוג
 .ד"יה ןהכה יכדרמ 'ר ,ןימאדורמ ברה ןב והילדג ןכו הדובובס

 תורוקמ

 .םילשורי ,ןהכ והילדג לש ותודע

 הילאזור
 ( ת.ז 1185 )

 40-כ ,יורקופמ תימורד מ"ק 9 ,אטיל לש הנופצב הרייע
 .'זבינופ זוחמה-ריעמ תינופצ מ"ק

 דקפמב) תוידוהי תוחפשמ 30"-כ הב ויח האושה תנשב
 .(םידוהי 173 הב ודקפתנ 1923 תנשב םיבשותה

 יורקופל רבעוה קלחו םוקמב וחצרנ הילאזור ידוהימ קלח
 .(4:8.1941) א''שת בא-םחנמ א"יב םוקמה ידוהי םע דחי חצרנו

 (סיראוודנודואר) ''ףיוה רעטיור''
 (ת\טפכסאששההזפ )

 ידיצ ינש לע ,הנבוק זוחמה-ריעמ מ"ק 9 תאצמנ הרייעה
 ה'זאיווַאנה רהנ ךפתשמ וב םוקמב ,גרוברוי--הנבוק שיבכה

 .ןמיינל
 ויח האושה תנשב .םידוהי 55 םוקמב ודקפתנ 1923 תנשב

 .תוידוהי תוחפשמ המכ קר םש
 לעש רשגה לבוח מ"הירב--הינמרג תמחלמ ץורפ םע

 .סרהנו ה'זאיווַאנה
 .הנבוק ידוהי לרוגכ הארנכ היה הרייעה ידוהי לרוג

 קושישמור
 (תסשג[815% 5 )

 מ"ק 19 ,ןמיינה רהנ לע תנכוש ,אטיל זכרמב הרייע
 ;הנבוק זוחמה-ריעל תיחרזמ-תימורד



 הדשה ירע

 ,קושינַאוורפ םיריסאל הייפכה-הנחמ היה הרייעה תבריקב
 "םיטסיביטקא"ה ידי-לע ורצענש ,םידוהי הברה וב ואלכנ רשא

 .םיכרדב
 המצע קושישמורב

 .תוידוהי
 תנשב קושישמור ידוהי תורוק לע תוקודב תויודע ןיא

 :ןנושלכ ןתוא איבנו תורוקמ המכ ונינפל .האושה

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב .,א

 ביבסמ םיאצמנה ,םיחאה-תורבק ונייוצ ,'ב קלח "אטילב

 :ןלהלדכ קושישמורל
 30-כ ,הנאיווארפ רהנ לש ינמיה ףוחה -- םוקמה .1

 טסוגוא--ילוי -- ןמזה ; רהנה ךפשמ רתוי ךומנ 'מ

 .50דכ -- תונברקה רפסמ ; 1
 תיברעמ-תינופצ 'מ 70 ,יאילַאבפ רפכה דיל רעי 2

 --קושישמור ךרדהמ 'מ 40  ,הנאיווארפ רהנהמ

 -- תונברקה רפסמ ; 29.8.1941 -- ןמזה ;יאילאבפ

 .םידליו םישנ 0

 הרייעהמ תינופצ מ"ק 5-כ ; קושינָאוורפ -- םוקמה 3

 ,הייפכה-הנחמ לש הלהנמה ינבממ 'מ 50 ,קושישמור

 4,9.1941 -- ןמזה ;רעיהו םיצעה תרסנמ תבריקב

 253 -- 4.941-ב תונברקה רפסמ ; 1944 ביבאב ןכו

 ,שפנ 270 -- 1944 תנשבו ,םידליו םישנ ,םירבג

 -ישמור תורייעב וחצרנ 29.8.41 םויבש טרפמ רגַאי ח"וד | ב

 197-ו תוידוהי םישנ 765 ,םידוהי םירבג 20 רימ'ז'זו קוש

 םירבג 247 קושינָאוורפב וחצרנ 4.9.41-ב .םידוהי םידלי

 .שפנ 253 דחיב ,תוידוהי םישנ 6-ו םידוהי

 (118 'מע ,'ב קלח) הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאה | .ג

 -ואלהו םיטסירלטיהה וחצר 1941/42 םינשבש ,תרסומ

 קושישמור יבשותמ 400-כ םיימוקמה םיינגרובה םינמ

 .(תכרעמה תרעה -- םידוהיל איה הנווכהש ,קפס לכ ןיא)

 תסנכה-תיבב התיהש ,("ןטייצרַאי") ןורכזה ימי תמישרב | ד

 ןייוצ ,טחוש .מ ,רבעשל שמשה ידי-לע האבוהשו הנבוקב

 תנשב) לולאב יי אוה קושישמור ישודקל ןורכזה םויש

 ,(2.9.41 הז היה א''שת

 תוחפשמ 50-כ האושה תנשב ובשי

 הבוטיר
 ( וואדי ה 5)

 ויח האושה תנשב .זלט זוחמב ,אטיל לש הברעמב הרייע

 .םידוהי 400-כ הב
 תא הבוטיר ידוהי ושטנ 22.641ד-ב המחלמה ץורפ םע

 ,23.6.41 ,םויה תרחמל .םיכומסה םירפכב הסחמ ושפיחו הרייעה
 לכ טעמכ .הרייעה תא ותיצה םתגיסנ ינפל .םיסורה ובזע

 .שאב ולע ,םידוהיה יתב תוברל ,ריעה יתב
 דעו ומיקהו דימ ונגראתה םיאטילה "םיטסיביטקא"ה

 .הבוטיר לש (ריכבה רמוכה) "סאנאבעלק"ה דמע ושארבש

 תא בייחמה וצ איצוה ,דעווה ידי-לע הנּומש ,ריעה שאר
 תתל ורסאש םיווצ ומסרופ ןכ-ומכ .םהיתבל רוזחל םידוהיה

 .ושוכר לקעיי -- וז הארוה לע רובעיש ימ לכו ,ידוהיל הסחמ

 ,הרייעב ויהחש םידוהיה לש תומישר הכרע תימוקמה הצעומה
 .הדובעל םוי לכ וחלשנ םירבגהו
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 םתוא ורצע ,םתדובעמ םירבגה ורזח רשאכ ,26.6.41 ,'ה םויב
 םיחודקא םע ,םיבהלושמ ס"ס ישנא .לודג ןרוגל םוסינכהו

 םה .םגרהל ומייאו ריקה לא םירבגה תא ודימעה ,םהידיב

 ינימ לכ עצבל םתוא וצליא ןכו ,לגעמב םירבגה תא וצירה
 .תוכמב התוּול תחלצומ יתלב העונת לכו ,"טרופס יליגרת*

 ומיקהש הנחמ ךותב זכרל ולחה ,27.641 ,רקובב תרחמל

 ,םירבג -- הבוטיר ידוהי לכ תא יקסניגוא ףארגה לש ותזוחאב
 לכוא אלל וקזחוה םימי השולש .םילוחו םינקז ,םידלי ,םישנ

 םיגדו םימינצ הנחמה ךותל וקרז יעיברה םויב .הייתשו
 םישנאה .םודאה אבצה ינסחמב ואצמנש םיחולמו םישבוימ
 שומיש ךות ונמיה ולכאו םיכרצמה לע ולפנתה םיבערה
 תואצותה .םוקמב לבזה תומירעב ואצמש תוקיר חפ-תואספוקב
 .זטב-יבאכמ ולתפתהו םילושלשב וקל םיבר :אובל ורחא אל

 םיתעל ורקיב ס"ס-ה ישנא .עגרל ףא חנוה אל םידוהיל

 לע םלוכ תא הדימעמ התיה תיקורשמ תקירש .הנחמב תובורק
 טרופס-יליגרת לש "הנמ" דימ האב התיה בורל .םיילגרה

 .םייוניעו

 םה .רלדינופ לאומש 'ר ברה שמיש םיחצורל תדחוימ הרטמ
 והוחירכהו הנחמהדרצח עצמאב והודימעה ,ונקז תיצחמ וזזג
 והומתר םג םה .הב דמלש ארמגהו ןיליפתה ,תילטה תא ףורשל

 דמע אלשכו ,ריעה תוצוח ךרד הבחסל והוצליאו לבז-תלגעל
 .יאטיל "טסיביטקא" ידידלע חצרנ -- ץמאמב

 .םזינומוקב םידושחכ הנחמה ןמ ואצוה םידוהי םיריעצ השיש
 -- רברג לשה ,20 ןב -- יקסנאקסידר סקילפ :םהמ השולש
 םהיניבו םירחאה תשולש .םוקמב ורונ -- הלאמס ןמחנו ,29 ןב

 םיניכסב וכתחנ ןכמ-רחאל .תורוב רופחל וצלוא ץכ השמ

 .תורובה ךותל וכלשוה םהיתופוגו

 האב זאו הנחמה ךותב םידוהיה וקזחוה םיטעומ םימי
 לכ תא םש םיזכרמש קומינב ,זלטל רובעלו ותוגפל הדוקפה
 .םידוהיה

 לכ .הנחמה רעשב ודמעו ואב םירכיא-תולגע םיעברא
 'בגה .בהזהו ףסכה ,םיטישכתה תא רוסמל ווטצנ םידוהיה
 שרדו הילא שגינ רכמ יאטילש ,תרסומ שיבייפ-ןמדירפ .א
 וא" :הל רמא התצר אלשכו ןישודיקה-תעבט תא ול רוסמתש
 ."'עבצאה םע דחי התוא חקאש וא תעבטה תא יל ירסמתש

 לכ האצי ,םיחצרמה ןיע הדמחש המ לכ חקלנש רחאל

 .םינשב תואמ הבשי וב ,םוקמ הבזעו הנחמה תא הליהקה
 םהירחאו ,םידליהו םילוחה ,םינקזה תולגעב ולבוה םינושאר
 -סיביטקא" לש דבכ רמשמב םיוּולמ םהשכ םירחאה לכ ודעצ

 םינמרגו ביבסמ ופפוטצה םינרקס םיאטיל ןומה .םיאטיל "םיט
 .ומליצ

 הנחמל זלטל ועיגהש דע הכולהתה הכשמנ תועש 6

 ולבוה ברע ותואב .זלט ידוהי םע ושגפנ םש  ,יאינייר

 ידוהי -- זלט זוחממ םיפסונ םידוהי וזכור םש ,ןאיבושיוול
 .שפנ 1,500-כ דחיב ,םירחא תומוקמו ןארָאוואנ ,ראווט ,ןאראז
 .זלטב דובעל םיחלוש ויה תוקזחה םישנה תא ןכו םירבגה תא

 תויאשמ יתש ואב ,(א"שת זומתב ט"י) 14.7.41 ,'ב םויב
 תיקורשמ םע ,וינתמל דע םוריע ינמרג .הנחמל םינמרג תואלמ

 אוהו רדתסהלו תאצל םידוהיה לכ לע דקפ ,ודיב טושו ויפב

 ."תולמעתה''ה ילולעתב לחה
 םע בכשל ,לגעמב ץורל םהילע היה תופוצר תועש יתש

 ,הלילח רזוחו ,ץורלו ףוצפצ םע םוקל ,ףוצפצ עמשיה
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 -ונברק לע חיגשמ ויתפש לע ךויחו ודיב טושה םע ינמרגהשכ
 .תוומ דע הכוה ,שרוד אוהש יפכ ,בכשל חילצמ וניאש ימ .וית
 ,הבוטירמ ץיבושריג רב-בקעי :'"טרופס''ה תונברק ויה השולש

 .זלטמ ןוזקיציאו ראווטמ ביורט לואש רייד

 .םיאטילו םינמרג םע תיאשמ האב ,ילויב 15 ,םויה תרחמל

 ואצוה םהידיב םיתא םע םיפחיו םיקזח םירבג םישימח

 .םוקמ תבריקב וחצרנ םלוכ .ורזח אל םה .הנחמהמ
 ועיגה בוש ,(א"שת זומתב א"כ) 1941 ילויב 16 ,יד םויב

 םירבגה .םידשה קחשמ לחה בושו םינמרגה םע תויאשמה יתש

 "טרופס"ה ילולעת ירחא .תוירזכא רתיו האנש רתיב וכוהו ונוע
 זא .תויחל ןוצר אללו ,םיעוצפ ,םיכומ ,םיטוחס םלוכ וראשנ
 -- חורבל וסינש םידחא .הגירהה םוקמל ,השרוחל םלוכ ולבוה

 בבותסה ,םירבגה וחצרנ רשאכ ,ןמזה ותואב .םוקמב ורונ
 ךא ,תוארל ופיסות אל ןכילעב תא" :רמאו םישנה ןיב ינמרג
 הרקי אל ןכל ,דואמ השק וליפא ןכתיי ,דובעל הנכרטצת ןתא

 ."ולש שודק ןהב תאז חיטבה 'ררהיפ'ה ,רבד םוש רתוי
 םייתנש ןב דלישכ ,הבוטירמ תחא הריעצ השא הצפק זאו

 הב ססובתה הלעבש םדה-תילולשב הלכתסהבו ,היתועורזב

 םידיחיה םה יכ ,ראשא תאזכו תיטסינומוק יתייה" :הקעצ

 לא !םיניילתו םיחצור םכלוכ !קדצו שפוח רובע םימחלנה

 ,הופיקה םיאטילהו םינמרגה "!םקני אל ונמדש ובשחת
 שארבו הדלי תא הידי ומב הקנח -- הל הכחמ המ התוארבו

 .תוומל הכלה םרומ
 היה םלרוגו יאילוריגל םידליהו םישנה ורבעוה ןכמ-רחאל

 .(זלט האר) זלט ידוהי לרוגכ
 סיזאק ,סיקשַאמר סיסאטס :ויה הבוטירב םיחצרמה ישאר

 .סיטשקנומש הקשימ ,סיטיאבוקוי סילוא ,סיקשַאמר

 תורוקמ
 .א ;1322/13- ,"םשו די" ןויכרא ,רתלא-ץיבושריג הטני תויודע
 .40/51 ,"םשו די" ןויכרא ,שיבייפ-ןמדירפ

 הלוגימר
 (תאוצ64ז.8 )

 .'זבינופ זוחמה-ריעל 'תימורד ,אטיל לש הזכרמב הרייע

 תנשבש ,חיגהל שי .םידוהי 480 הב ודקפתנ 1923 תנשב
 .תוידוהי תוחפשמ 100-מ תוחפ םוקמב ויח האושה

 ונא .הלוגימרל םינמרגה וסנכנ יתמ רורב עדימ ונל ןיא
 םינמרגה תסינכ םוי ,1941 ינויב 26 ,'ה םויב היה הזש םיחינמ

 | .הביבסב תורייעלו 'זבינופל

 ,המחלמל ןושארה םויב רבכ ,םינמרגה לש םתסינכ ינפל דוע
 ןיצק ודמע םשארבש ,םיאטיל "'םיטסיביטקא" םוקמב ונגראתה
 .סוי'ציווצנירג סוינורבו סאנודגב סאצניו רבעשל יאטילה אבצה

 ןושארה ןברקה .דימ ולחה םידוהיב תויוללעתההו תושיגנה

 תב היפונכ ידי-לע הרונ רשא ,רנייו המלש יאקסרובה היה
 םשב ךומס רפכמ ידוהי .ותיב ירוחאמש ןגב םיאטיל העברא
 ידיב אוה םג ספתנ ,הלוגימרל המחלמה ץורפב עיגהש ,ןבואר

 לש ורצחב יח והורבק ,תודגנתה הליגש ןויכ .היפונכ התוא
 .הרייעה ידוהי לע לפנ דחפ .הצוחה תוצבצבמ וילגרשכ ,תיב

 לש הברל לפטנ סוי'ציווקטוב תיאטילה היסנמיגה דימלת

 אטיל תודהי

 הלגעל ותוא רשק. אוה .דלפנייטש לסיז 'ר ברה ,הלוגימר
 ינבא לע הלגעה ירוחאמ ךשמנ ופוגשכ ,ריעה תובוחרב העסנש

 ימוקמה חקורה םג .ותמשנ תא חפנש דע וב ללעתהו ,בוחרה

 .םידוהיה יפלכ ותוירזכאב ןייטצה סוי'ציוומדייג
 .תוידוהי תורענ ףוטחל ולחה הרייעל םינמרגה וסנכנ רשאכ

 הרקמבש ,םישדחה םילשומה םעטמ תוארוה וקבדוה תובוחרב
 םינמרגה .התחפשמ ינב לכ גרוהל ואצוי -- רתתסת הרענש

 םיניכסב ןתוא וכתחו תורענב וללעתה םיאטילה םהירזועו

 השעמב םיחכונ תויהל ווטצנש ,םוקמה ידוהי לש םהיניעל

 דע ,הלוגימר ידוהי לש םייוניעה וכשמנ םיישדוחכ .העווזה

 םשל וזכרתי םוקמה ידוהי לכש םינמרגה תדוקפ האבש
 םוקמ .ודבעיו ורוגי םשש קומינב ,'זבינופ וטיגל םתרבעה

 .המינפ וסנכוה םילוחהו םישישקה .שרדמה-תיב היה זוכירה
 -תיב הלעוה ,המחלמה רחאל םיימוקמ םיאטיל ורפיסש יפכ

 ץופקל הסינש ימ .וב ויהש םישנאה לע ףרשנו שאב שרדמה
 ביבס ודמעש םיאטילה םירמושה ידי-לע הרונ ןולחה ךרד

 .ןינבה
 ךרדה ידיצ .'זבינופ ןוויכל לגרב ולבוה םידוהיה ראש לכ

 ,הביבסה תורייעו הלוגימר ידוהי ןיבמ םיללחב םיעורז ויה

 הביבסהו 'זבינופ ידוהי לש חבטה םוקמל ועיגה םרטב ורונש
 .טסויאפ רעיב

 תורוקמ

 .תוקת-חתפ ,ץיבונמלק הנימ לש הבתכמ

 .הינתנ ,יקסלוגימר םייח לש ובתכמ

 .197 'מע ,'ב קלח ,"אטילב ינומה חבט"

 ('זבינופ : האר)

 ןייסר
 (ת5זא14נ)

 2,000-כ הב ויח האושה תנשב .אטיל לש הזכרמב זוחמ-ריע
 .םידוהי

 .תואבה ינפמ הדרח ריעה יבשות ואלמתנ המחלמה ץורפ םע

 גירוואטמ םיטילפ ינומה ופיסוה תואדווה-יאו דחפה ישגר לע
 םינמרגהש ורפיסו םפאב םשפנ דוע לכ ועיגהש ,הבורקה
 דימ ושע ןייסאר ידוהימ קלח .םריע תא םיבירחמו םיציצפמ
 םירפכב הסחמ ושפיח בורה וליאו ,היסורל חורבל םיצמאמ
 .םיבורקה

 לש היתוצוחב םינמרגה וארנ ,1941 ינויב 23 ,םויה תרחמל
 ,י'םיטסיביטקא"' לש תוצובק דימ ונגראתה םיאטילה ןיב .ןייסאר
 לוהינ תא ולביק םה .םינמרגה תושרל םמצע ודימעה רשא

 .םידוהיה לרוג םג םהידיל רסמנ ראשה ןיבו םוקמה יניינע
 ועידוה םידחוימ םיווצ .אובל ורחיא אל תוריזגהו תולבגהה

 םניאש הלא םע םיעגמ רוסיא ,תוכרדמב שומישח רוסיא לע

 תדינע ,םירפכבו םיקוושב ןוזמ-יכרצמ תיינק רוסיא ,םידוהי
 םוקמבו ךכ-רחא התנוש וז הארוה .בגהו הזחה לע ןבל יאלט
 .בוהצ יאלט דונעל ווטצנ ןבלה יאלטה

 וקפוסש רחאל היה םרות .םישולת יפל םחל ולביק םידוהיה
 םידוהיה וראשנ תובורק םיתעל .תידוהי-אלה היסולכואה יכרצ
 .םחל דוע רתונ אל םרות עיגהב ןכש ,םהידיב םישולתה םע

 ,תידוהיה היִסולכואה לע םתתיח וליפה םםיאָטילהו םינמרגה



 הדשה ירע

 הרזחו רפכל החרב התחפשמש ,ץיברוג-יקסנאמרופ 'בגה
 וצרפתה םבוש םע דימ יכ ,תרפסמ ןייסארל ,24.6 ,'ג םויב
 .םידוד ינשו בסה תא ,החפשמה יבא תא ואיצוהו םינמרג םתיבל

 םירבגה תא ריזחהל שקבלו תוכבל תיבה ינב ולחה רשאכ
 ופרשיו תיבה תא ותיצי תרחא ,קותשל םינמרגה םהילע וויצ

 הריעצ המלע זא התיהש ,ץיברוג-יקסנאמרופ 'בג .םייח םתוא
 תלדב תיבה ןמ תאצל התסינ ,התודהי לע ודיעה אל הינפו

 לאשו ,תירא איה יכ רבס אוה .םש דמע ריעצ ינמרג .תירוחאה
 הל ץעי ,החפשמה תב איה יכ ,ול הרמאשכ .הפ הישעמ המ

 הל היהי תרחא ,הידוהי איהש םדא םושל רמול אלו קלתסהל

 .בורקב ורזחוי וחקלנש םירבגהש רמא םג אוה .יירזכא לרוג"
 וצירה םינמרגהש ורפיס םה .םיעוצפו םיכומ ורזח םה ,זכאו
 .הכוה ץורימב דמע אלש ימו היסנכה רכיכב לגעמב םתוא

 תובוחרה יוקינב םידוהיה תא וקיסעה םייאטילה תונוטלשה

 םידמוע וראשנש ,תובוראהו תוריקה תסירהב ןכו םינבל ירבשמ
 .ופרשנ םיתבהש ירחא

 הוולמ התיה איה .הטושפ התיה אל הדובעל הלבוהה
 היה םליבשב דחוימ רגתא .םיליבומהו םירמושה לש תוללעתה

 לש הלפשה ןכו הרייעה ברמ קוחצו געל ,םינקז תשילתו תזיזג

 ,םיאפורה .יטנגילטניא םדא וא דמעמ לעבכ עודי היהש ימ לכ
 .םייוניעו סלקל תדחוימ הרטמ ויה ,םידבוכמה ראשו םירומה

 ,םיטסינומוקכ ומשאוה םיבר .וסנאנו ופטחנ תוריעצ םישנ
 .ומלענו ורסאנ

 ליגמ םירבגה לכ תא בייח רשא ,וצ אציו בר ןמז רבע אל

 .הנחמל רובעל תוקזחהו תוריעצה םישנה תאו 45 ליג דעו 6

 םירבגה .דחא תומוח-תיב ןכו םירמכה לש תונרגה הלא ויה
 םע םישנלו םישישקל .תומוחה-תיבב םישנהו תונרגב ונכוש

 בוחרב םידחא םיתב וצקוה 16 ליג דע םיריעצל ןכו םידלי
 .םיאטיל ורמש הנחמה לע .טשקומינ

 ךכ .םהיתויוללעתה תא וקיספה אל םידוהיה לע םינוממה
 ויה םיסוס םוקמבו םינבל םע תולגע םימעפל םיסימעמ ויה

 ,המיק ,הציר .. ."טרופס" ילולעת םג וקספ אל .םידוהי םימתור
 תעב לוקב רישל םידוהיה תא וצליא םיטושבו םיבלגמב .הליחז

 .םילולעתה עוציב
 םירבג תואמ שולש ואצוה (א"שת באב 'ה) ילויב 29-ב

 .עודי יתלב םוקמל םוליבוהו םיתא םהידיב ונתנ .הנחמהמ

 .ודבעי םשו הבורקה סיריגפיאלל ואצוה יכ רמאנ םיראשנל
 .םישובלמו ףסכ שורד םירבגל יכ ,ורפיסו ואב םיאטיל םירמוש

 םירבגל תורורצה תא ריבעהל וחיטבהו לכה ןיכהל ושקיב םה

 םיחצורה ךא ,ןהילעב רובע תוליבח וניכה םישנה .םיאצומה

 םירבגה .ןרסמל ימל היה אל יכ ,תוליבחה תא םהיניב וקליח
 .םמצעל ורפחש ,תורובב ורבקנו םוי ותואב וחצרנ

 לע ודיעה םינמיס הברה .הנחמב הרהמ דע עדונ חצרה רבד
 .םייחב רתוי םניאו וחצרנ םירבגהש ,ךכ

 העיגהבו הנחמהמ דחא רקוב האצי יקסראזל הדירפ 'בגה
 םדי-לעו םיירטה םירבקה תא התאר קישילווז רפכה תבריקל
 ןאמלק םשב ידוהי טייחש עריא ךכ .םיחצרנה ידגב םירוזפ

 םיאתהלו ןקתל שקבתנו הנחמה דקפמ לא דחא םוי ארקנ
 ,ויחא תפילח תא הפילחב ריכה טייחה .םירבג תפילח ויתודימל
 תוחילשב האציש ,תיאטיל השא םג .םירבגה תצובק םע חקלנש

 הרזח ,םירבגה תובקע לע תוקחתהל ידכ הנחמהמ םישנ
 -רבקל העיגהו השרדו הלאש ,הביבסה לכב הרבעש העידוהו
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 רפע-תבכשב הסוכ םיחאה-רבק .םירבגה םירובק םש ,םיחאה
 החוחתה המדאב תצק רופחל הידידומב הלכיש ךכ ,הקד
 םירבגל ףסונש םג עדונ .םש תולטומה תויווגב שיגרהלו

 הלא םגו ןאיבוטיצו הבלדיש ,טשקומנ ידוהי ואבוה ןייסארמ
 .םוקמ ותואב ורבקנו וחצרנ

 ירופיס תודבל םיחצורה וקיספה התלגתנ תמאהש רחאל
 יכ ורפיס םה .חצרה ךלהמ לע םיטרפ ורסמש םהמ ויה .םידב
 סנכיהל םתוא םיצלאמו טשפתהל תוומל םילבומה לע םיווצמ
 המכ ורסמ םג םה .םירבקנו םירונ זאו םינכומה תורובה ךותל
 ,ורפיס ךכ .םינורחאה םהיעגרב םידוהיה תוגהנתה לע םיטרפ
 םוקני םיקולאש רמאו םיאטילה תא לליק ןאיבוטיצ לש ברהש

 חוצרל וחילצי אלש ,רמא םג אוה .ךופשה םידוהיה םד תא םהב
 םוקנל ךיא ועדי םייחב וראשיי רשא הלאו ,םידוהיה לכ תא

 ידכ הפסכ תא הרסמ ןיטסוגוא המלעהש ,ורפיס םג ךכ .םהב

 רבקית אלו ןושארה חטמב התוא ותימיו הב תוריל וביטייש

 .םימעפל הרקש יפכ ,םייח

 וקספ אל םירבגה תואמ-שולש וחצרנו ואצוה וב םוי ותואמ
 הבר תא ריעה זכרמל ואיבה דחא םוי .דחא םויל ףא תוחיצרה
 ,אפורה םע דחי ,ץ"כ לאומש-ןורהא ברה ,ןייסאר לש שישיה
 םכותל םופחד ,תורוב רופחל םהילע וויצ .םידבכנו םירומ
 םינקז הנחמל םיאיבמ ויה םוי םוי .םהירבקל וכפה הלאו
 ואיבה .הנחמה ךותב םתוא םיחצורו טשקומינ 'חרמ םילוחו
 .םייח והופרשו רידב והואלכ ,יקסבולאומש םשב דחא ידוהי
 -ילוח תא ואיבה דחא םוי .םהב וריו םיריעצ 48 ואיבה םעפ
 םויה תרחמל רשאכ היה עזעזמ הזחמ .םוחצרו ןייסאר לש חורה

 -לחר לש תותורכה הילגרו הילענ תא הנחמה ינכוש ואצמ
 .לבז תמירעב תולגלגתמ תעגושמה זמרב הק'האל

 ףוסבל .םירמכה לש תונרגב הנחמה טאל-טאל לסוח ךכ
 .טשקומינ בוחרל םש ורתונש םיטעמה תא וריבעה

 ףסאתהל םידוהיה לכ לעש ,וצ םסרופו םימיה וכרא אל
 ידכ ,ברעב עבש העשב ,(א"שת לולאב 'ד) 27.8.41 ,יד םויב
 תחקל ווטצנ םה .םרובע וטיג עבקיי םש ,יאנוליב רפכל רובעל
 םידוהיה תא עיגרהל ידכ .םהל רתונ דועש המ לכ תא םתא
 הריעצה םידליה-תאפור תא הנושאר םשל וריבעה םידחפנה
 האפורה תא םשל םיריבעמ יכ ,םידוהיה וארשכ .בולרפ רייד
 .תויחל םהל וחיני ילואש ,ןימאהל בוש ולחה ,הירישכמ לכ םע

 הכרד הכרש ,27.8.41 ,'ד םויב רשאכ דירחמ הארמ הז היה
 תא םיאשונ םהשכ ,םידליו םישנ לש הכורא הרייש שיבכה לע

 .םידלי-תלגעב ימו הנטק די-תלגעב ימ ,םשוכר תיראש
 .םהייח ךרד הצק םג ןאכש ,םיאבה ושיגרה רפכל ועיגהשכ

 ,תומוק יתש ןב דחא תיבב ונכוש םידליה םע םישנהמ קלח
 זכל-םדוק רצק ןמז שרוגש ,הזוחאה לעב לש וירוגמל שמישש

 ינשב .תונרג יתשב ונכוש ראשה .מ"הירבל םיטייבוסה ידי-לע
 םירמושה לכ .םייחרכהה םייתאורבתה םינקתמה ורסח תומוקמה

 ותוחא .סאמיליו םשב יאטיל הנומ הנחמה דקפמכ .ופלחוה
 .םש ויהש ,תוריעצהמ חמכ לש םידומילל הרבח התיה היסאטס
 הליל .טקשב רבכ ויחי ןאכש החיטבהו ןהיניב הבבותסה איה

 וללוגתה ,םיפייעו םיאמצ ,םיבער .םיללמואה לע רבע ארונ

 .םילליימו םיכוב םחשכ ,הרקה הפצרה לע םידליה
 תודמוע םיחישה ירוחאמש וחיגשה ,ברע תונפל ,תרחמל

 המ ושח םידוהיה .םינייוזמ םיאטיל םיאצוי ןכותמו תויאשמ

 תא ולענ ,(א"שת לולאב 'ו) 29,841 ,'ו םויב .םהל הפצמ
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 לכ תא ואיצוה .אובלו תאצל ונתנ אלו תונרגהו תיבה תותלד
 .וחצרנ םשו יאיונלק רפכל םתוא ואיבה ,םידוהיה

 וללותשהו ולכא ,ותש ,הנחמל םיעצבמה ורזח חצרה רחאל
 רפסמ .ןייסאר ידוהי ירוסי תאס האלמ אל ךכב .הלילה לכ

 ואבוה ,וספתנש ויה .םהירחא דייצ לחה .םירפכל וטלמנ םידוהי
 הנש יצחכ רתתסהל החילצה םורק תחפשמ .וחצרנו ןייסארל
 אל תיאטילה הרטשמה .ןייסארב אלכל האבוהו הספתנש דע

 ולחה תימוקמה היסולכואה ברקמ םישנאו םחצרל הרהימ
 .ןייסארב תויחל םריאשהלו םררחשל םישקבמ

 עיפומה ,''סונייואנ" ןותעב 1949 תנשב העיפוהש הבתכב
 וסייג ןייסאר יבשות יכ ,הנלאיש סאזוי בתכ ,תירבה-תוצראב
 תחפשמ תא ריאשהל םינמרגל השקב לע תומיתח ףלאכ לוכיבכ
 ונפ ,םיימוקמה תונוטלשהמ בוריסב ונענשכ .ןייסארב םורק
 תחפשמ תא ררחשל ובריס םינמרגה .הנבוקב ופאטשיגה לא
 .ורבעוה םה ןכאו ,הנבוק וטיגל םריבעהל ומיכסה ךא ,םורק
 .רחא רוקמ םושב רושיא אצמנ אל וז העידיל

 סוי'ציוואלאגירג ,סאפואק :ויה ןייסארב םיחצרמה ישאר
 .סאטובראנו

 ינומה חבט" רפסב העיפומה ,םיחאה-תורבק תמישרב
 -לתב אצמנ ןייסאר ידוהי לש םיחאה-רבקש םסרופ ,"אטילב
 מק 6-כ ,יאיונלק רפכהמ תיברעמ רטמוליק ינשכ ,סאיונלק
 : 1941 רבמטפס---ילוי -- חצרה ןמז .ןייסארמ תימורד-תיברעמ
 םע הבצמ המקוה םיחאה-רבק לע .1,677 -- תונברקה רפסמ
 .תבותכ

 תורוקמ

 ; הינתנ ,קיניו-ןמלדוי הנח ; "םשו די" ןויכרא ,םורק הקבר תויודע
 .םידתב ,ץיברוג-יקסנאמרופ הרש

 קושילקר
( 018015 ) 

 םע לובגה :תבריקב ,אטיל לש החרזמ-הנופצב זוחמ-ריע
 םוקמה יבשותל .םידוהי 3,000-כ הב ויח האושה תנשב .היבטל
 טלקמ ואצמ רשא ,ןילופ יטילפמ תואמ המכ ופרטצה םיעובקה
 .קושיקארב

 ,ה םויב .27.6.41 ,'ו םויל דע ריעב קיזחה יטייבוסה אבצה
 .םינמרגה לע דגנ-תפקתהל םיטייבוסה ונגראתה ,1
 אוהו קשנ ול קלוח .ידוהיה רעונה םג ףתוש ולא תונכהב
 גוסנ רקובב ישיש םויב .הפיקתהו הנגהה תוינכותב ץבוש
 םידוהיה .יטייבוסה "ביטקא"ה לכ אצי ותאו יטייבוסה אבצה
 וטלמנ ריעה יבשות בורו םהל הפצמ המ הפי ושיגרהו ועדי
 דע ועיגה םה .היסורל חורבל הווקתב יבטלה לובגה רבעל

 םירבעמה תיברמב .העתפה םהל הנוכנ ןאכו היבטל םע לובגל

 ןיב ודירפהש) םיטייבוסה לובגה-רמשמ ילייח וריתה אל
 םישנאל (תוצעומה-תירב תולובג ךותב הקילבופרל הקילבופר

 אל ,ןבומכ ,הזכ ןוישרו ,םיאתמ ןוישר ילב לובגה תא רובעל
 םג .םיחרובה ובכוע אל םיטעמ לובג-ירבעמב קר .םהל היה
 בור ורזח םייתניב ךא ,ןמז רובעכ ןוישרה ןתינ םירחאב

 .םהיתבל םיחרובה
 ויה רשא ,םיאטיל "םיטסיביטקא" םירזוחל וכיח הרזח ךרדב

 אטיל תודהי

 ידוהיה רעונה ידיבש רחאמ .םתוא םיחצורו םהילע םילפנתמ

 םהיניב םימד ברק חתפתה ,קושיקארב קלוחש ,קשנה היה

 ולפנו םייתעשמ הלעמל ךשמנ ברקה "םיטסיביטקא"ה ןיבל

 .םיאטיל ןכו םיריעצ הברה וב

 אבצה םג סנכנ ,תבשה תסינכ םע ,ברע תונפל ישש םויב

 תימשרה הסינכה ןכש ,םירוורפב ורצענ םה .קושיקארל ינמרגה

 "וחרב ךסב ורבע םינמרגה .תבשה םויל ,םויה תרחמל העבקנ

 .םיחרפבו החמש תועורתב םתוא לבקמ ימוקמה להקהשכ ,תוב

 םיבר םידוהי ויה יבטלה לובגהמ ורזחש הלא ברקב

 לכ לעש ,היה םינושארה םיווצה דחא .תוכומסה תורייעהמ

 ,1941 ינויב 30 ,'ב םויב .םהיתומוקמל דימ רוזחל "םירז"ה

 .קושיקארמ "םירז"ה לכ ושרוג

 .ןוסבוקעי בקעי הרונ םינמרגה תסינכל ןושארה םויב רבכ

 םידוהיה בושב .דעוצה אבצב ןולחה ךרד ץיצהו דמע אוה

 הלחתהה התיה וז .רמוש לאירתכ םג גרהנו הרונ ותייוולהמ

 -רחאל םוקמה ידוהי תא ודקפש תולפשהלו םירוסיל ,תועווזל

 .ןכמ

 םישנו םירבג .םידליהו םישנה ןמ ודרפוה םירבגהש עודי

 םיאב ויה הביבסב םירכיאהמ םיבר .תונוש תודובעל ולבוה

 -לע םסרופש 5 'סמ וצב .תויאלקח תודובעל םידוהי םיחקולו

 ןיב רמאנ ,סאקו'ז ןגס ,קושיקאר זוחמ לש יאבצה לשומה ידי

 םילצנמ םגיא ,הדובעל םידוהי םיחקולה ,םיחרזא שי" : ראשה

 וא םוקמל םוקממ רובעל םהל םירשפאמ ךכבו הדובעל םתוא

 ללכבו הדובעל םידוהי םיחקולש םג שי .הדובעב תופרתהל

 ."דחוש וא םולשת תרומת םתוא םיחקול .םהב םישמתשמ םניא
 הדובעל םידוהי קיזחמה לכש ,יאבצה לשומה עידומ וצב

 ,תולצעתהל םיחונ םיאנת רצוי אוהש וא ,םתוא דיבעמ וניאו
 ידהוא" תמישרל סנכויו ,םעה יבייואכ ןידה תרמוח לכב שנעיי

 ."םידוהיה
 תעב הניילזרב הילימא 'בגה הרסמש תודעה איה תניינעמ

 .1961 תנשב יטייבוסה ןוטלשה ידגנתמ לש םהיטפשמ
 תבורק איהש ,הדעה הרפיס סילָא'זרב סיזאק דגנ טפשמב

 .הנב תא רוצעל סיזאק אב םינמרגה תסינכ םע יכ ,ותחפשמ
 רתוי תצק קר ,1941 תנש התואב" :הרמאו הכישמה איה
 בוחרבש יתיאר יתכלב .קושיקארל יניינע לגרל יתאב ,רחואמ

 'תילאסרבינואה תונחה  תאצמנ תעכש םוקמב ,הקילבופרה
 שפרב .ינא םג יתשגינ .םישנא הברה םילהקתמ (וב-לכ תונח)
 ויה םהיניב .ידוהיה םואלה ינב ,םישנא ובכש הלודג הציב לש

 וללעתהו םישומח 'םיטסיביטקא' ודמע ביבסמ .תודחא םישנ םג
 וטעב ,ץובה ךותל םתוא ובחת :םחור לע הלועה לככ םהב
 יתלהבג רתוי דועו יתאלפתה .םיבורה תותקב םוכיהו םהב
 ולחהש הלא לע .סילֶא'זרב סיזאק תא םיכמה ןיב יתיארשכ

 תא .םייכרבה לע לופילו רוזחל תוקעצב דקפ הציבהמ םוקל
 'םיטסיביטקא'ה .םהב טעבו הבורה תקב הכיה ועמשנ אלש הלא
 ורמא םה .סילַא'זרב סיזאק ירחא ורגיפ אלו וקחצ םירחאה
 תוקנאב דומעל יתלוכי אל .'םח ץחרמ' םידוחיל ךרעיי םויהש
 ."יתקלתסהו םינועמה

 םעפ הכרעש רוקיב תעשב יכ הילימא הרפיס התודע ךשמהב
 שובל היה אוה .קושיקארמ הלה עיגה ,סיזאק לש וירוה לצא
 הזש ,האמח ןבה ינפל המש םאה .הניבה אל םביט תאש ,םידמ
 הרעקה תא ףדה די יחמבו האמחב לכתסה אוה .התוא הצבח קר
 םג ,האמחה תא לוכאל לוכי וניאש קר אלש ,רמא אוה ,וינפמ



 הדשה ירע

 דימו .םיחצרנה תומ ול ריכזמ הז .קשח ול ןיא הב לכתסהל

 ףתכהש רמא אוה .םידוהיה חצר תעב הרקש המ לע רפסל לחה

 םאב הריש רפיס אוה ,יריה תעשב הבורה ץחלמ ול תבאוכ

 התסיכ ,הלפונב .םינטקה הידלי ינש תא היתועורזב הקיזחהש

 ירבדלו ,םייח וראשנ םידליה .םידליה ינש לע הפוגב םאה

 םיעלות ינש"כ םמא תפוגל תחתמ םילחוז ואצי םה סיזאק

 .הבורה תקב םתוא גרה זאו "םימודא

 יתש .קושיקאר ידוהי תא תורוקה לע םיטרפ רתוי ונל ןיא

 ורבעש ,תוארומהמ חפט קר תולגמ ליעל ורכזוהש תודועתה

 .םוקמה ידוהי לע

 וקזחוה םירבגהש הארנכ .םישנהמ ודרפוה םירבגהש עודי

 םישנה .לֶאבאל ךרדב ויהש ,יקצזדשפ ףארגה לש תוורואב

 יבשותל טייק םוקמ ,השונטנאב וזכור 8 ליג דע םידליהו

 .קושיקאר

 ודמע השארב רשא ,"תידוהי הצעומ" ןיעמ םג התיהש עודי

 .קראק בקעיו ץיבוקניזור

 באב ג"כ--ב"כ) 1941 טסוגואב 16--155 ,תבשבו "ו םויב

 םידוהיה ינפב םאנ ץיבולרוא גילז ברה .םירבגה וחצרנ ,(א"שת

 .םשה שודיק לע ישפנ טקשבו םרומ שארב תומל םהל ארקו

 םינקזה ,םישנה וחצרנ ,(א"שת לולאב 'ב) 25.8.41 ,'ב םויב

 .םידליהו

 התשע ךכו ותחפשמ תאו ומצע ליערה ןמלדנוג ר''ד אפורה

 .גרבצרווש הטיא 'בגה םג

 ,יאמאק ,לֶאבא ידוהי םג וחצרנ קושיקאר ידוהי םע דחי

 .הטודאבו קושינייבוס ,לדינופ

 ,ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב םיחאה-תורבק תמישרב

 : םיאבה תומוקמה םיעיפומ

 לאמש דצב רטמ 200-כ ,לֶאבאמ מ"ק 5 ,השונטנא 1

 -- תונברקה רפסמ ;25.841 -- חצרה ןמז .שיבכהמ

0,. 
 לאמש דצב רטמ 200-כ ,קושיקארמ מ"ק 9 ,יאנו'זיו רעי 2

 ילןי -- חצרה ןמז .הפּודוי בושייל הליבומה ךרדה לע

 .67 -- תונברקה רפסמ ; 1
 שיבכה ןימימ רטמ 150 .קושיקארמ מ"ק 5 ,ינופטס רעי 3

 רפסמ ;1941 ילוי -- ןמזה .ץשודאיווס הרייעה ןוויכב

 .386 -- תונברקה
 רפכהמ קוחר אל ,קושיקארמ מ"ק 5 ,הבודאינלַאו תשרוח 4

 בושייה ןוויכל שיבכה לש ןימי דצמ רטמ 400 ,יארויאב
 -- תונברקה רפסמ ;טסוגואב 15--16 -- ןמזה .הפודוי

 .םידליו םישנ ,םירבג 7
 היה וחצרנש םידוהיה רפסמש חינהל שי ולא תומישר יפל

 .שפנ 4,800--4,700דכ
 ודמשוהש תורייעה ילוצינ תמזויב ומקוה המחלמה ירחא

 .םיחאה-ירבק לע תובצמ

 תורוקמ
 .הקירפא-םורדב עיפוה ,הביבסהו קושיקאר ידוהיל "רוכזי" רפס

 .ילבאש סקנפ ,ימלשורי .א

 הנידואש
 (81גטפסזאמ)

 .יקאש זוחמב ,גרוברוי לומ ,ןמיינה רהנ לע הנטק הרייע
 .תוידוהי תוחפשמ 20דכ הב ויח האושה תנשב

 אבצהו ינמרגה לובגהמ מ"קה 25 תעוצר ךותב התיה הרייעה
 .המחלמל ןושארה םויב חתוא שבכ ינמרגה

 תוארוהה תא עצבל םינמרגה ולחה םינושארה םימיב רבכ
 .םישגה תא ךכ-רחאו םידוהיה םירבגה תא לכ-םדוק לסחל
 ,םיפטוחה ויה רשא ,םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ודמע םתושרל

 .חצרה יעצבמו םירמושה
 םירבגה לכ תא םיאטילה םיחצורה וזכיר ילוי שדוח תישארב

 מ"ק 10-כ תאצמנה ,גראדוס לש םירבגה םע דחיו הרייעה לש
 א''י) ילויב 6-ב םלוכ ודמשוה םש ,יקאשל םושרג ,הנידואשמ

 .1941 (זומתב
 .ילוי שדוח ףוסב וחצרנ תוידוהיה םישנה
 סאבירג סאניטסוגוא יאטילה םיעוריאה תא ראתמ ךכו

 התע יחה ,שויבל ריאמ ,רבעשל-ונכש ,וריע ןבל ובתכמב
 ףוסב הפי ץיק ברע ותוא ינורכזמ החמיי אל םלועל" : לארשיב

 ועבצ ,תומודאה םיינרקה ,תעקושה שמשה ינרק ררשאכ ,ילוי
 ,ויפוימ תונהיל יח רוצי לכ התיפ וליאכ עבטה .קפואה תא

 תוומה לא םידליו תוידוהי םישנ לש רוט וכילוה ןמז ותואבו
 ןמו הלוח השא התיה ךמא יכ ,הפי עדוי התא ...ירזכאה
 וליבוה ןכל .תכלל הלכי אלו לילכ הטטומתה םויאה לבסה
 הנידואש תושנ םע דחי התמוה איה .הלגעב תוומל התוא
 מ"ק ינשכ ,הקסראקוק רפכה דיל םידוהיה ןהידליו גראדוסו
 קומעו לודג רובב םתוא ורבק .גראדוסל ךרדב הרייעה ירוחאמ
 ןיא לבא ,םויה דע רכּומ ראשנ םוקמה .ןמיינה די-לע השרוחב
 "...הבצמ םוש םש

 ונא םיאצומ הנידואש ידוהי תדמשה לע תּודעה ירופיסב
 תא סנא ,תוחיצרב ףתתשהש ,ימוקמה יאטילה חפנה םע הרקמ
 היניע .היריב התוא תימה ךכ-רחאו ימוקמה טחושה לש ותב
 שדוח רובעכ .ותעדמ אצי אוהו חונמ ול ונתנ אל תחצרנה לש
 -תיב דצמ ןמיינה לש הינשה הדגה ןמ אציש ,העות רודכ עגפ
 .םוקמב וב הגרהנש ,חפנה תשאב ,ידוהיה תורבקה

 תורוקמ

 .1275/1241 'סמ ,"םשו די" ןויכרא ,ץישפיל לחר תודע

 לביקש ,הנידואשמ 1955 סראמב 18 םוימ סאבירג סאניטסוגוא בתכמ

 .ןגדתמר ,שויבל ריאמ

 (יקאש : האר)

 הבודש
 ( כט )

 .'זבינופ זוחמה-ריעל ברעממ מ"ק 40-כ תאצמנה הרייע

 2007כ תידוהיה היסולכואה התנמ הינשה םלועה-תמחלמ ינפל

 .(שפנ 800"כ) תוחפשמ
 -סיביטקא"ה .1941 ינויב 25-ב הרייעה תא וספת םינמרגה

 וליחתה ,סוינירג הרומה דמע םשארבש ,םיאטילה "םיט
 ילוי תישארב .םינמרגה ועיפוה םרטב דוע הרייעב ללותשהל
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 תא וזזבו םהב וללעתה ,םהיתבמ םידוהיה תא ושריג 1
 רפכל םתוא ואיבה .וטיגב םנכשל םיצורש ,רמאנ .םשוכר
 םיתב המכב םתוא ורגסו (הרייעה ירוחאמ מ"ק 5) 'ץיטרוואפ
 תרשע תא .הרימש הבצוה רדגל ביבסמ .ינרקוד לית םיפקומ
 לוכיבכ ,וטיגה ןמ טסוגואל 3-ב ואיצוה םינושארה תונברקה
 וסיכו דיס-תורוב דיל םהב ורי קושיליוודארל ךרדב .הדובעל

 .יובכ אל דיסב תופוגה תא
 םידוהי 27 תיאשמב םיחצורה ואיצוה טסוגוא עצמאב

 רפכה ירוחאמ לא ,ןיקנה דוד-יכדרמ ברה םהיניב ,םיפסונ
 .תויריב םוגרהו יקשילַאלואק

 -וליק המכ תיאלקח הדובעב הליחת וקסעוהש ,םידוהי 5
 .םוקמב וחצרנ ,("המודאה הזוחא"'ב) הבודאש ירוחאמ םירטמ
 .רוטקרטב המדאה תא ושרחו הדשב םורבק

 תא תויאשמב ואיצוה (א"שת לולאב 'ב) טסוגואב 25"ב
 הבודאשמ מ"ק 8-כ ,יאקשידואילה רעיל הבודאש ידוהי תיראש
 הרכ םיחצורה וכרע חצרה תכאלמ םותב .תויריב םוחצר םשו
 .הליל ותוא לכ ואבסו

 היהש ,יקסבוטפ ידוהיה אפורה :תוידוהי תוחפשמ שולש
 רפוק ,םידוהיה תיזחה ימחול תוחפשמו ,הביבסב דיחיה אפורה
 תועובש השיש רובעכ .הרייעב םייחב םייתניב וראשוה ,לונו
 .םתוא םג וחצר

 רודכ יכ ,הדמשהה תעב םייחב הראשנ לונ תימלוש תרבגה
 אל םיחצורהש רובב םיגורהה ןיב הראשנ איה .הב עגפ אל
 זמ האצי הלילב .הרכשל תותשל ןמזה םהל ץא יכ ,והוסיכ
 םש ,היטנכל דע העיגה ךכו ,םינותחת םינבל קר השובל ,רובה
 הל איבה ,הרופיס תא עמש אוה .רמוכה תרשמ תא השגפ
 הראשנ ותיבבש ,רכיא לצא חוטב םוקמב התוא רדיסו םידגב
 וטיגמ םידוהי םע עגמ הרצי איה .יצאנה שוביכה תפוקת לכ
 רתתסהל קינ'ציפריק ןושרגל הרזע וטיגה לסוח רשאכ .ילוואש
 .םייחב וראשנ םהינש .רכיא ותוא לצא

 דחוימבו ,םייחב ודרשש הבודאש ידוהימ המכ תמזויב
 םהב ,תומוקמה לכב תובצמ ובצוה ,רכלב קיזייא לש ותרזעב
 .הבודאש ידוהי ודמשוה

 ינומה חבט"י רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 10-כ ,יאקשידואיל רעיב םירבק ינש םיעיפומ ,'ב קלח "אטילב
 תינופצ רטמ 400 -- דחאה .הבודאשמ תיברעמ-תימורד מ"ק

 -תינופצ רטמ 900 -- ינשהו ,הבודאש-- יאי'צוגיל שיבכמ
 -- חצרה ןמז .רעיה ליבש די-לע ,שיבכה ותואמ תיברעמ

 םישנ ,םירבג ,664 -- תונברקה רפסמ ; 1941 טסוגואב 5
 .םידליו

 תורוקמ
 .םילשורי ,רכלב קיזייא
 .הילטיאב אטיל *דוהי לש יזכרמה דעווה ןולאש ,ןהכ םירפא

 ןאלווש
 ( הז טז אאה1)

 -תימורד מ"ק 17 ,ילוואש זוחמב ,אטיל לש הזכרמב הרייע

 .ןאיבוטיצל ךרדב ,קושיליוודארל תיברעמ

 םינשה ךשמב .,םידוהי 237 ןאלוואשב ודקפתנ 1923 תנשב

 אטיל תודהי

 ןאלוואשב ויה האושה תנשבש ,חינהל שי .ןטקו םרפסמ ךלה
 .תוידוהי תוחפשמ 20דכ

 לע ורבעש םייוניעהו תוריזגה לכ ורבע ןאלוואש ידוהי לע
 ואבוה םוקמב תויוללעתההו תושיגנה ירחא .הביבסה ידוהי
 וחצרנ םה .הביבסה ידוהי לכל זוכיר םוקמ השמישש ,רגא'זל
 -רבקב ורבקנו (2.10.41) ב"שת תנש םירופיכה םוי תרחמל
 .רגא'זב "קראפ"ב רשא םיחאה

 תורוקמ

 ./[--1 /₪ 1032/931 ,"םשו די" ,ןאמצרפ .ר

 הנשקווש
 ( 8טאאפאה )

 ירחא) הינמרג םע לובגה תבריקב ,אטיל לש הברעמב הרייע
 500ד-כ הב ויח האושה תנשב .גירוואט זוחמב ,(לממ חופיס
 .םידוהי

 25 תעוצרל הנשקווש הסנכנ "ךייר"ה לובגל התבריק לשב

 םיטנמלאהו םידוהיה לכ תא לסחל רקָאלאטש הוויצ הב ,מ"קה
 .טיזליטב ופאטשיגל רסמנ המישמה עוציב .םייטייבוסה

 זושארה םויה ,22.641-ב הרייעה תא ושבכ םינמרגה
 היה .םידוהיה לע תוריזגהו תוארוהה ואצוה דימ .המחלמל
 .(עצמאב הרוחש הדוקנ םע דוד-זגמ) בוהצ יאלט דונעל םהילע
 םינקזהו ,תוכרפמ תודובעב םיריעצה :הדובעל ולבוה םירבגה

 .תובוחרה דוביכב --
 ,ד"סדו ס"ס ישנא הרייעל ועיגה ,ינויב 27 ,עובשב 'ו םויב

 התיה ותנווכ .הכומסה גורקדייהמ ואש ר"ד לש ודוקיפב
 םידוהימ העוצרה תא תוקנל הארוהה עוציבב ליחתהל : הלופכ
 .גורקדייהב תואלקחהו חותיפה תודובעל םילעופ גישהל ןכו

 -ילה "םיטסיביטקא"ה םע דחי ,םינמרגה וטשפ םאוב םע

 ,הלעמו רשע ינב ,םירבגה לכ לע וויצו םידוהיה יתב לע ,םיאט
 ולהקנ .בוחרל תאצלו ,םידגב תליבחו תחלצ ,ףכב דייטצהל
 -תיבל םלוכ תא וליבוה "םיטסיביטקא"ה .םירבג םייתאמכ
 ואיצוה "םיטסיביטקא"ה .תוללותשהה הליחתה ןאכ .תסנכה
 ומרע ,םירחאה שדוקה ירפסו הרותה ירפס תא תסנכה-תיבמ

 .שאב םולעהו המרעב םלוכ תא
 לכל זזגו יאטיל רפס בשי תסנכה-תיבל הסינכבש רודזורפב

 םהמ חקלנ .והוזזג -- ןקז ול היהש ימ .ושארב בלצ דחא

 סאנויליב יאטילה אפורה .םתושרב היהש ,ךרע רבד לכו םפסכ

 ןיבה אוה .הדובעל דחא לכ לש ותורשכ תא קודבל הווטצנ

 .םיאירבו םירשכ םלוכ תא אצמ ןכלו ,ויחי אל "םירשכ אל"הש

 עגייל ידכ .םישנה תרזעל ,הינשה המוקל ולעוה תסנכה-תיבמ
 -יא וא תודגנתה לש תורשפא לכ םהמ עונמלו םירבגה תא
 התיהש ,ויז ילתפנב ורחב ."תולמעתה יליגרת"ב לחוה ,תויצ

 אוה .םיגדמו ךירדמל ותוא ודימעהו ,תיביטרופס העפוה ול
 רוזחל סונא היה להקה לכו םיכבוסמ םיליגרת עצבמ היה

 הכומ היה ,ול ודמע אל ויתוחוכש וא ,חילצה אלש ימ .םהילע
 םיליחתמו םירק םימ וילע םיקצוי ויה זאו םישוחה דוביא דע

 .קחשמב בוש
 -ירומ ויה םה :רחא "קחשמ" םינמרגה ואיצמה ברע תונפל

 לעמ םירויו עצמאב םתוא םידימעמ ,רצחל םירבג תוצובק םיד



 תושה ירל

 םידוהיה תא "לשחל" ,ןכמ-רחאל ורמא ךכ ,וצר םה .םשארל
 ."ידוהיה דחפה" תא םהמ שרגלו

 קחצי-םולש ברה ,הנשקווש לש שישקה הברל ולפטנ דחוימב

 .היגברונב בר ןכל םדוק היהש ,ןתיול

 .םיפסוג "םיקחשמ" ינימ םיחצורה ואיצמה הלילה ךשמב

 ,לשמל ,ךכ ."ישאר רוביג"כ שישיה ברב ורחב ללכ-ךרדב
 םואנל וילע הוויצו ,תוצח רחא 2 העשב ,ברל דחא ינמרג ארק
 הכומ ,ןכסמה ברה .הפי וגהנתיו םינוגה ויהיש ,םידוהיה ינפב

 תארי לע רבידו םירבד המכ למלימ ,וב ושפנ דוע לכ ,עוצפו

 המכ דועו ברה תא ס"סה ישנא ודירוה רקוב תונפל .םיימש
 ברה .ופרשלו זוזגה רעישה תא ףוסאל םהילע וויצו םירבג
 וויצו םינמרגה והוכיה .תבשה תא ללחל הצר אל יכ ,בריס

 ןהילע ומש .הטמל תונפומ ןהיתופכשכ ,וידי תא חוטשל וילע

 .ןתיצהל ,טנאמ השמ ,םידוהיה דחא תא וצליאו תורעשה תא
 .םישנה תרזעל ברה רזחוה םד תתוש

 םיתבב םירוגס םידליהו םישנה וקזחוה 'ו םוי לכ ךשמב
 תובוחרב ורמש םיאטיל "םיטסיביטקא" .תאצל םהל ןתינ אלו
 .טייח ןדבאל ןושארה םג היה הז 'ו םוי .הרוג היה אצויה לכו
 ידוהיה תורבקה-תיבל ואבוה םה .,וחצרנ רבגו םישנ עברא
 .םיחתא-רבקב םש ורבקנו

 "\ תדרל שיא 50" :זירכהו ס"סה ןיצק עיגה רקובב תבשב
 ,הגרדמ לכ לע םיגמרג ינש םידדצה ינשמ ודמע תוגרדמב
 היה הגרדמ לע הכרד ולגרש ימו ,םיבע תולקמב םידייוצמ
 תדרל וסיג ,םינושאר ואציש ,םיריעצה .םידדצה ינשמ הכּומ
 .וחילצה םיטעמ .תוכמהמ לצניהל ךכו תחא הציפקב תוגרדמהמ
 האיבהש ,תיאשמ לע םישנאה ולעוה םד יבז .תושק הכוה ברה
 -ירצל וסנכוה םה .גורקדייה תבריקב ,ןקנינימסראו רפכל םתוא
 .היגלבו תפרצמ המחלמ-ייובש םהב ואצמנ ןכל םדוק רשא ,םיפ
 .םיפסונ םירבג 50 םע הינש העיגה הנושארה תיאשמה ירחא
 .רחא הנחמל ואבוה ,םישישקה דחוימב ,םירבגה ראש

 םילבומה ןיב היהש ,הנשקווש ילוצינמ דחא ,ןודל ריאמ
 גורקדייחל ואיבה ילוי תליחתבש ,ותודעב רסומ ,גורקדייהל
 .הבוקיולו ןאיניטלקמ םהיניבו םיפסונ םידוהי

 תודע יפל) 19.7.41-ב רבכ וא ,(ןודל יפל) טסוגוא תיצחמב
 60--5פ0-כ .ואיצוה .הנושארה "היצקלס"ה הכרעג ,(תרחא
 ,תולחמ לע ונגואתה רשא הלא וא םישישקה תא רקיעב ,םירבג
 .הנשקוושל הרזח םתוא םיחלושש ורמאו

 ירחא ,תרחמל .ויבא םג היה וז הצובקבש ,רפסמ ןודל ריאמ
 םתא ואיבהו ס"סה ישנא ורזח ,הנחמהמ הצובקה תא ואיצוהש
 ךיאמ .הנחמה ידבוע ןיב םקלחל ידכ ,םידגב םיאלמ םיקש
 תויהל םהל ושרה םינמרגהו םיתבטכ הנחמב וקסעוה ורבחו
 -ליעמ תא םידגבה ןיב ריכה ריאמ .םידגב תריחבב םינושארה
 היה .ותאיצי ינפל ויבאל ונתנ ןכל םדוק םוי .ומצע לש רועה
 ואבוהש םהידגב הלא ויהו ,וחצרג הנחמהמ םיאצומהש ,רורב
 .הקולחל

 ."תויצקלס" יתש דוע ויה הנש התוא רבמבונבו רבוטקואב

 לרוג לע .הנשקוושל הרזח םילבומ םיאצומהש ,רמאנ ןהב םג

 .הקולחל ואיבה אל םהידגב תא .רבד ועמש אל תוצובקאה

 -דואש רפכל םיאבּומ ויה םיאצּומה לכש ,עדונ ןכמ-רחאל

 .םורבקו םוחצר םש .גירוואט-טוטשיינ תבריקב רשא ,י'ציב

 םישגפנ םידוהיה ויה ,גורקדייה דיל ,םתדובע תומוקמב

 הרק המ םהל עדונ םהיפמ .הנשקוושמ םיאטיל םע םימעפל
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 -והיה ושרוג ,םיאטילה ירבדל .הרייעב וראשנש ,םהיתוחפשמל

 "םידוהיה בוחר'ב וזכורו םהיתבמ ,הרייעב וראשנש ,םיד

 םש ויה םישנלו םידליל ףסונ .וטיגכ עבקנש ,(הבטאג ודי'ז)
 28-ב ורתתסה רשא הלא ,םירגובמ םלוכ ,םידחא םירבג םג
 .םינמרגה םהב ועגפ אל ,ולגתנשכ .הרייעב ויה אלש וא ינויב

 םישנה .וטיגה לש (רעגרַאזריפ) "םיסנרפ"ל םתוא ונימ םה

 תולפשה ,בער תפרח ולבס םלוכ .תושק תודובעל תולבומ ויה
 .ץק ןיאל תויוללעתהו

 לכ וטיגהמ ואצוה (22.9.41) ב"שת הנשה שארד 'א םויב
 -ניא םירפכה דיל רעיה לא ולבוהו ,םירבגהו םידליה ,םישנה
 וחצרנ ,שיבכה לש ילאמשה דצב ,םשו ,הקשידוארו יאילקאק
 .םוקמב ורבקנו

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב
 יאילקאקניא םירפכה דיל םיחאה-רבק ןיא ,'ב קלח "אטילב
 ,יא קלח הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאב .עיפומ הקשידוארו
 -רגה םיטסישאפה וחצר יאילקאקניא רפכבש רמאנ ,643 'מע
 .םיבשות תואמ המכ שוביכה תונשב םינמ

 ואצמ הנשקווש ידירשש ,ותודעב רסומ ץיבלקני ןימינב רמ
 הביבסהמ םיבשותשכ ,בוזע םיחאה-רבק תא המחלמה ירחא
 -רחאל הסוכ ,וירבדל .תויווגב בהז-יניש םישפחמו וב םירבונ
 .הבצמ המקוהו ןוטב חטשמב רבקה ןכמ

 1943 ילוי ףוסב םשמ ואצוה גורקדייהב ויהש םידוהיה
 (ג"'שת באב 'א) 2.8.43-ב םשל ועיגה םה .ץיבשואל ורבעוהו
 םינשבכל ולבוה שיא האמכ ."היצקלס" םהיניב העצוב דימו
 םיישדוח רובעכ .הנשקווש ידוהימ תורשע המכ םג ויה םהיניבו
 וטיגל ,ץיבשואמ םיאולכ דוע םע דחי ,םינמרגה ידי-לע ורבעוה
 םיירטינסה םיאגתה בקע .תוסירהה תא םש תונפל ידכ ,השראו
 ידוהימ םג םללכבו ,םיבר .סופיטה תלחמ םוקמב הצרפ םיערה
 .הפיגמב ופסינ ,הנשקווש

 םידחא וכז םשו ואכאדל הנחמה ידירש ורבעוה 1944 ץיקב
 אבצה ידיזלע ואכאד שוביכ םע ,1945 ביבאב ררחתשהל
 .ינקירמאה

 תורוקמ

 ,ץיבלקני ןימינב ; 1547/104--5 ,"םשו די" ,ןודל ריאמ לש םתודע
 .והילא תמר
 דא --10/568 ,"םשו די" ,ראוא טפשמ ח"וד

 ןאיקוש
 ( 5 טאא41)

 םידוהיה תייסולכוא .ילוואש זוחמב ,אטיל לש הנופצב הרייע

 .תוחפשמ 100-כ התנמ האושה תנשב

 .1941 ינויב 26 ,ברעב 'ה םויב הרייעה תא ושבכ םינמרגה

 רבכ ואצמנ םש ,הביבסב םירפכל ןכל םדוק וחרב םידוהיה

 ,הרייעה לא ורזח שוביכה םע .םלקמ םידוהי םיטילפ רפסמ

 .םתרייעב ופרשנ םהיתבש ,תוחפשמ 30-כ ,םיאמלק םג םתאו

 -ורכה תעפשהב) עובשב 'ב םוימ דוע םינגרואמ ויה םיאטילה

 ונתנ אלו םיגוסנה םיטייבוסל וקיצה םה .(הנבוק וידרב םיז

 .ודדשו ורי ,םיכרדב וברא ,חרזמ ןוויכב חורבל םידוהיל

 שארב .םיאטילה ידיב ימוקמה ןוטלשה היה רבכ 'ו םויב
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 -ועפ הנוּוכ התע .סיניאוודריג רי'דה דמעוה תימוקמה הצעומה
 םיקיתווה םהינכשב תוללעתהה .םידוהיה דגנ םיאטילה לש םתל
 וצרפתה שוביכל םינושארה םימיב רבכ .םקוח םחל היה
 םשמ ואיצוה םה .תירחש תליפת ןמזב שרדמה-תיבל םיאטיל
 לע ןיליפתהו תותילטב םיפוטע םהשכ ,םידוהיה תא חוכב

 "!ןאכ םינודאה רבכ ונא וישכע") הדובעל םוליבוהו ,םשאר
 תא תונפל םהילע היה .שיבכה דיל ךרפב םודיבעה ,(וקעצ

 םיכמ םיאטילה ויה הדובעה ןמזב .םיטייבוסה לש בכרה-ילכ

 ר"ד לא הרזעל ונפ םידוהיה .םינקזה תא םג תוירזכאב
 שי יכ ונעט וללה .םיאטילה יגיהנממ םירחא לאו סיניאוודריג

 םלוא .הדובעל םידוהיה תא סייגל םינמרגהמ הארוה םהל
 עודמ ןכבו ,אוה םכידיב אולה עוציבה :םהל ובישה םידוהיה
 ,תוללעתהה המלו + ךרפ תדובע םינקז םידוהי לע םג ופוכת

 ,ועיצהו תונעטל תינורקע ומיכסה םיאטילה ? תופרחהו תוכמה
 םידוהי סייגל היהי ותוכמסבו ,דעו םכותמ ורחבי םידוהיהש
 ורחב םידוהיה .םהילע הנלטותש תודובעה תא עצבלו הדובעל
 םישנא סייגל ולחהו ,ץיבלסינ והילא לש ותושארב ,דעווב
 ופיסוה 'םיטסיביטקא"'ה .ליעוה אלל היה הז לכ םלוא .הדובעל
 .אושל ויה תואחמהו תוינפה לכו ,ללעתהלו חצר תוכמ תוכהל
 םתוא וריבעה .םיריעצ םבורב ,םידוהי הרשעכ ורצענ םייתניב

 .קאזיא השמ קר םייחב ראשנ םהמ .ילוואשב רהוסה-תיבל

 תעיקש ירחא םהיתבמ תאצל םידוהיה לע ורסא תונוטלשה
 היה רוסא ןכו םידוהי-אל םע עגמ לכ םהילע ורסא ,המחה

 קיחרהל םידוהיה ושרדנ דחא םוי .הרייעה םוחת תא בוזעל םהל
 ,םמצע םה םג ושרוגי -- אלו ,םלק ידוהי תא הרייעהמ
 : ונעט ןאיקוש ידוהי ."םהיחרוא"' םע דחיב ,םיימוקמה םידוהיה
 םניא םה םלוא ,ונתלוכי לככ םיאמלקל םירזוע ונא םנמוא"
 םהיתב ,רוזחל ןאל םהל ןיא ירה .םיאטילה לע ללכ םידיבכמ
 ןמ וליאכ וענכוש םיאטילה "!ונלרוג -- םלרוגו ופרשנ
 בושו םידחא םימי קר ורבע .םלק יטילפמ ופרהו ,םיקומינה
 אל אשונהו ,םיאמלקה ןינעב תושירדב אובלו קיצהל ולחה
 .קרפה לעמ דרי

 -ירטנוק"ה הלטוה םידוהיה לעש דעוול ועידוה ילויב 25"ב
 תא וסינכי אל םאו ,לבור ףלא םישימח לש םוכסב "היצוב

 רוביצל ךכ לע רסמ דעווה .דחא דע םלוכ ושרוגי -- םוכסה
 םישנאלו ,הרבג הדרחה .הרותה תאירק ינפל רקובב תבשב
 םהל ויהש ,םידחא םידוהי .רבדל רבסה אוצמל היה השק

 תכלל םמצע תא ועיצה ,םידבכנה םיאטילה ברקב םיבוט םירכמ

 ןרעי םדוק היהש ,רדיינש הירא .הרהבהו רבסה םשל םהילא
 ורכמ היהש ,סאשורואג יזוחמה ןרעיה לא הנפ ,זוחמה תורעיב
 .ןאיקושב "םיטסילואש"ה ידקפמ לע םג הנמנ התעו בוטה
 וגיאו הלעמ וגיא "'היצובירטנוק"ה ןינעש ,ול ריבסה סאשודואג

 ןיא תובר תורייעב .לטוה רבכ רופה .םידוהיה ןינעב דירומ
 םגו ,("ךמצעב ךל ראתת -- םה הפיא") םידוהי םירבג רתוי

 -ודידי הצע ול שי הנה ,ומצע רדיינשל עגונבו .ךכ היהי ןאכ
 ,םיגד תוכירב ,תיב םגו" ,רמא ,"הרסנמ ךל שי אלה" .תית
 בתכ ןיעמ ,קתפ יל ןתת םא קיפסמו) ימש לע םתוא רבעה
 *. .. ךדתחפשמ ינבב ךומתל לדתשא זאו ,(רשאי רמוכהו ,האווצ

 רוזחל רהימו וז "הבוט" הצעמ רדיינש קמחתה בר ישוקב
 .להקה לכל החישה לע רסמ םש .שרדמה"תיבל

 .הרהבה םשל רמוכה לא םג םידחא םידוהי וכלה רקוב ותואב
 תריזג םכילע העיגה הנה" :התיה ינחורה העורה לש ותבושת

 אטיל תודהי

 ,לומגה אב הנהו ?ושיל םתללועש המ ועדת םרטה ; ןוילכ

 ". ..! םולישה

 םוכסה תא סינכהלו ץמאתהל םידוהיה וטילחה לכה תורמל
 אל םידוהיהש םעדיב .ףסכה סויגב ולחה תבש-יאצומב .לודגה
 וחד ,תבשה תאצ םע קר ךכב ולחי אלא ,תבשב ףסכ ופסאי

 .תיבל תיבמ ורבע םינקסעה .םייתעשב רצועה תליחת תעש תא
 ,םינועש) ףסכ-הוושב ונתנש ויהו ,םינמוזמב ןתנש ימ היה
 'םיטסיביטקא"ה תדקפמל ורסמ רקובב ןושאר םויב .(םיטישכת

 .הבוטל יונישל וויקו -- םוכסה תא

 ,רקוב תונפל 5-ב ,(א"שת באב 'ד) ילויב 28 ,ינש םויב

 -ירתל דעב וציצה .הרייעב הדושח העונתב םידוהיה ושיגרה

 העשב .םינייוזמ םיאטיל םידמוע תיבו תיב לכ דילש וארו םיס

 אל ןאכ !ואצ" :תוקעצבו תוכמב םיתבל וללה וצרפתה 6
 םיטישכתה תא םגו ,םכיצפחמ םכתא תחקל ורהמ !םכמוקמ
 וזכיר םלוכ תא "!דחוימ םוקמל םכתא וריבעי ,ךרע-רבד לכו
 .(ותיינבבו ותוקיתעב היה םסרופמש) לודגה תסנכה-תיבב
 לכמ ושרדו "םיטסיביטקא"ה ישאר ובשי תסנכה-תיב רודזורפב
 ךרעה-ירבד לכו םיטישכתה תא ,ופסכ תא רוסמיש ידוהי
 ..םישופיח וכרענ .םיכרצה לכלו ןוזמל וגאדי םהו ,ותושרבש

 תאצל :הדוקפ הנתינ 10 העשב .חקלנ לכהו ,תוכמב םיוּולמ
 םוקמל םכתא םיריבעמ" .תורושב רצחב רדתסהלו תסנכה-תיבמ
 קשמל הרימש תחת ולבוה םידוהיה לכ .ורמא -- "םיוסמ
 ךייש היה הז קשמ) ןאיקושמ מ"ק 3-כ ,סיקשיקושב ידוהיה

 ,ותיב ינבו ומא םע דחי ,הלגוה דחאה .לטנזור םיחאה ינשל
 ,קוור ,ןואיל-הירא ,ינשה חאה .ריביסל םיטייבוסה ידידלע
 םיאטילה ןיב אבחתהו חרב םידוהיה אוב ינפל .קשמב ראשנ
 תוחפשמ 10-כ דוע םידוהיה ואצמ סיקשיקושב .(םייחב דרשו
 יניינבב ורגס םידוהיה לכ תא .הביבסהמ םיירפכה םידוהיה לש
 םיאטילה םירמושה וליחתה בושו .םסאבו תוורואב ,קשמה
 םירמושהו ,םהילענ תא ץולחל ווטצנ םידוהיה .םהב ללעתהל
 אל וארנ אל םינמרג .תופילחה תא םג וחקל ךכ"רחא .ןוחקל
 .קשמב אלו הרייעב

 .(ילויב 30 ,באב 'ו) 'ד םוי דע םידוהיה ובשי סיקשיקושב
 רחאל .םסאב סנכתהל םלוכ לע : הדוקפה האב םיירהצה תועשב
 ,םידליה לכ תא ואיצוהו םירמושה ואב ,םש ופפוטצה לכהש
 תדחוימ המישר יפל תומש םיארוק ולחה ןכמ-רחאל .רפסמב 9
 םירבג 4-ו תורגובמ תונב 15 ,תוהמאהמ 20 םסאהמ ואיצוהו
 המישרה .שיא 200-כ וראשנ םסאב ,םישנא 128 דחי ,םירגובמ
 ויה םינוש םימעטמש ,םיאטילה ישאר ידי-לע הארנכ הנכוה
 ,לשמל ,אצוה .םייחב םידוהי רפסמ דוע ריאשהל םיניינועמ
 יזוחמה ןרעיה יכ ,ותחפשמ ינבמ 3 םע דחי רדיינש הירא
 ואיצוה ןכ ;השורי-קתפ וגממ לבקל הוויק דוע סאשודואג
 יכ ,(תושפנ 7) ותיב ינב לכו רמרק המלש-םייח תא םסאהמ

 םג אוהו םיבוטה וירכמ לעכ םהילע ץילמה סיניאוודריג "רד

 ,דחא יאקסרוב םג היה םירגובמה םירבגה 4 ןיב .םהל ברע
 .םיבושח םיאטיל ליבשב תודובע המכ רומגל היה ךירצ יכ
 וילע םגו ,17 ןבכ ,ץיבונמלק לאומש היה יעיברה רגובמה
 םסאה ןמ םיאצּומה לכ תא .םיאטילה יגיהנממ דחא ץילמה
 ,םיסירתהו תותלדה תא םהילע ורגס ,קשמה תיבל וסינכה
 .רמשמ בצוה ץוחבו

 רבעל הדרחב וציצהו קדס לכ דיל ופפוטצה תיבב םישנאה

 םינותחת קרשכ ,םידוהיהו ,םסאה רעש חתפנ הנהו .םסאה



 הדשה ירע

 רצחמ ואצוהו תורוש-תורוש ודמעוה ,שערב ושרוג ,םרשבל

 .תוארל םיקדסה דעבמ ולכי אל -- הלא ולבוה ןאל .קשמה

 ושרה ברע תונפל 6-ב .צ"החא 4-ל 3 תועשה ןיב הז היה

 םה .הצוחה קשמה תיבמ הלק העשל תאצל םישנאל םיאטילה

 :םיאטילה םהל ונע ?ראשה הפיא :םילאוש דימ וליחתה

 םידוהיה .ךכ רבדה ןיאש התיה השגרהה םלוא .הדובעל ואצוה

 האצי תחא השא .הלילה לכ ךשמנש יכבב וצרפ ןינבב וראשנש

 .םימיא-ליל הז היה .הלעב לרוגל הגאד בורמ התעדמ

 : רדיינש הירא רפסמ

 אצמנ דחא רמוש קר .הצוחה יתאצי רקוב תונפל תרחמל"

 סאנגיא יאטילה תא קוחרמ יתיאר .םנמינ אוה םגו ,תיבה דיל

 היה עקרק רסּוחמ .ןאיקוש דילש סאקשוריג רפכהמ סאקסנימק

 לעופכ וא ןולגעכ דבע בור יפ לע .םיבר םידליב לפוטמו םדאה

 היה הז סאקסנימקש ,יתבשח ,ןכתי .דואמ ינע היהו ריכש

 לודג ךרצנ אלה .םידוהיב םילפטמהו םיעייסמה ןיב לומתא

 אסיג ךדיאמו ...ללשל תונמדזהה ול התיה ןה התעו ,אוה

 ונחכונ ןורחאה שדוחה ךשמב הנה :הבשחמה דימ יב התלע

 רתסב איבמו ןכתסמ היה אוה .רשויה ןמ הברה וב שיש ,תעדל

 ליחתהו ילא שגינ התע .ותלוכי יפכ ונל עייסמו םידוהיל ןוזמ

 .םולכ אל ,םתס :אוה הנוע ? הכבת עודמ :ינא לאוש .תוכבל

 בישמ ? לומתא םואיצוהש הלא םה הפיא ,סאנגיא :לאוש ינאו

 ,רבד ךל תולגל ינוצר .ןאכל יתאב הז ללגב ,ןכ" :יל אוה

 4-כ קחרמ ןאכמ םתוא וכילוה .רורב םרט םידוהיה םכליבשבש

 עדי לעופ רותב) ינימשה עבורב ,סיקשיקלוד רעיה לא ,מ"ק

 -שהב םעפ אל דבע םגו ןרעיכ ינריכה אוהו ,תוניפה לכ תא

 500דכו הרייעהמ מ"ק 5-כ אוה חצרה םוקמ ,קויד רתיל .יתחג

 הליווש רפכה ןיב ,ילוואשל ןאיקושמ שיבכהמ הלאמש רטמ

 ןוויכב ונממ יצחו רטמוליק קחרמב ,ישיניוושאפ רפכה ןיבו

 ואיבה ,ךורא רוב םיאטיל םש ורפח רקוב ותואב .(ילוואש

 דיל םהב וריו תוצובקב תורשע-תורשע וחקל םשו ,םתוא

 וא ותמ אלש םירחאו ,םירשואמ ויה םיתמ ולפנש הלא .רובה
 ורבעוה םידוהיהש ורפיס הרייעב .םייח וקרזנ -- היריב ועגפנ

 ינטב לע יתבכש קוחרמ !םייחב אל רבכ םה .הדובע-םוקמל

 ,םמצעב םיאטילה הז תא ושע !דעה ינא .הז לכ יתיארו

 '! ארונה רבדה תא עצבל םהילע ולביק םמצעב
 ,סאקסואטאברא סאזאוי ,עדונש יפכ ,ויה הדמשהב םיליעפה

 בושחל היה השקו ,ןותמ םדאל בשחנ ללכ-ךרדב ,ינוריע ,טייח

 רפכהמ סא'צוי םיחאה ;הז עשפל ודי תא ןתי הזכ םדאש

 .ינוריע ,לעופ ,סאזרב ; הלקוטרק

 ץעיו ,םידוהי שי דוע ילוואשבש ,עמש יכ רפיס סאקסנימק

 אוהו ,בוש רקבל סאקסנימק תא שקיב רדיינש .םשל רובעל

 םה .םירגובמהמ המכל עמשש םירבדה תא רסמו תיבל סנכנ

 "!ירשפא יתלב אוה הזכ רבד" :ונעטו ,ונימאה אל

 שאר קשמב םידוהיה לצא עיפוה רקוב ותואב 10 העשב

 :םהל רמא אוה .םיאטיל המכ דועו ,סיניאוודריג ריידה הצעומה

 םידוהיה יכ עיצמ והירה ,םידוהיל גואדל וילע לטומש ןויכמ

 ולכויו ודבעי םש ,הביבסבש םידוהיה יקשמל ורבעי וראשנש

 הליוושב חמקה-תנחט לא רובעל עיצה רדיינש הירא .תויחל

 .(םלקמ רלס'צ ידוהיל תכייש התיה הנחטה .ןאיקושמ מ"ק 5-כ)

 ,ונלש םישנאה םה הפיאו :סיניאוודריג תא ולאש םידוהיה

 םידוהיהמ המכ ."הדובעל וחלשנ* : הנע אוה ? לומתא ואצוהש

 .תוהמאה םע םינטקה םידליה תא ילוואשל ריבעהל ול ועיצה
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 םירמוא ונאש תומוקמל ורבעת םתא .ונניינע הז" :הנע אוה
 ."םכל

 רשק םהיניב ומייק םהו ,תומוקמ 5-ב םידוהיה תא ורזיפ

 הנחטה דיל יכ ,הליוושל הרבע רתויב הלודגה הצובקה .ץימא

 15-כו םינטק םידלי 50דכ םש ובשי .ןטק-אל קשמ םג היה
 .םידליב ולפיטש ,תורוחבו תוהמא

 ילוואשל עיגהל ,חמקה-תנחט תא בוזעל טילחה רדיינש

 ילוואשל יתאב טסוגוא עצמאב"' .בצמה לע םש עדוויהלו
 ול יתרפיס .ץיבוביל לאומשל יתרסו" ,רדיינש רפסמ ,"יאשחב
 םה םלוא .תושעל ונילע המ הצע יתלאשו ונבצמ לע וינבלו

 ירבדל ונימאה אל הז דבלמו ,םבצמ המ ועדי אל םמצעב
 התיבה יתרזח .(הזכ ארונ רבד סופתל ולכי אל ןפוא םושב)

 ."אצומ אללו הצע אלל

 ,תועידי עיגהל ולדח אל הביבסב םידוהיה תא ורזיפש זאמ
 וריבעי יכו עובקה םמוקמ היהי אל ,ןאיקוש תבריקב ,ןאכ יכ

 םהירכממ המכ ועיפוה ןמז ותואב .לודג זוכיר-םוקמל םתוא
 לש םמשבו רמוכה םשב םהל ועיצהו םידוהיה לש םיאטילה

 זאו ,תילותקה תדב םתד תא ורימיש ,ןאיקושב םידבכנ םיאטיל
 ולכוי םירכיא ;םייחב ראשיהל תונמדזהה םהל היהתש ןכתי

 אלו םירצוגה לע זא ונגי ירהש ,יקנ ןופצמב םתוא ריתסהל
 ונענ אל לבא ,בוטה ןוצרה לע ודוה םידוהיה ...םידוהי לע
 ,תישחומ רתוי הרוצ לבקמ לחה הרבעהה ןינעשכ םלוא .העצהל

 זיב ןוגידתוברו תוגיאדמ תוחיש לש אשונל רמוכה תעצה התיה

 .תוריעצה רקיעבו ,םיריעצה

 דרחא .(א"שת לולאב 'ו) טסוגואב 29 ,'ו םוי עיגה הנהו
 דיל תומוקמה 5 לכמ םידוהיה תא םיזכרמ וליחתה םייוהצה

 7-ב .(הרייעהמ רטמוליק קחרמב) סיקצאליפ רכיאה לש ותיב
 .ןופצל ןוויכב םתוא ועיסהו תולגעב םישגאה תא ובישוה ברעב

 ועיגה ,םידליה לש תולליו תויכב בגא ,םידודנ ליל רחאל
 םיאטילב ולקתנ הרייעל םסנכיהב .רגא'זל רקובה תועשב
 ווילש ןאיקושמ "םיטסיביטקא"ה לא ונפ הלאו ,םוקמה ישנאמ

 יד ןיא םכלצאו !הנה םתוא םתאבה המל" :הלאשב םתוא
 םיבר םידוהי ןאיקוש ישנא ושגפ רגא'זב "? םרבקל םקומ
 .םיטעמ ויה םירבג .םידליו םישנ ויה םבור .הביבסבש תורייעהמ
 ,הרייעה ישנא לכ ויה (םלקו ילאווש ןיב הרייע) ןאיליזאבמ קר

 ןאיליזאבב םיאטי?הש ,ורפיס םה .םלוכ םירבגה םג םכותבו
 -והיה דגנכ "המזוי" לכמ ועתרנו םינמרגה תתסהל ועמשנ אל

 םהיתבמ םידוהיה םדוקמ םש ושרוג ,םינמרגה תוארוה יפל .םיד
 רע -- וביבסמ םיתב המכבו שרדמה-תיבב תופיפצב ובשיו
 .רגא'זל םואיבהש

 ףא םידוהיל ןיא רגא'זבש דימ ושיגרה ןאיקוש ישנאמ המכ

 -סיביטקא"ה תרזעל וגפ םה .םייחב ראשיהל הווקת לש ביבש
 ישוקב .ןאיקושל רוזחל התע וננוכתהו ןאכל םוליבוהש "םיט

 דועו ,הרזח םכרדב םירמושכ "םתוולל" וללה ומיכסה בר
 ידוהימ 16 רגא'זמ יאשחב ואציו וקמחתה ברעב תבש התואב
 םידוהיה ורזפתה ןאיקוש תביבסבש תורעיל ועיגהשכ .ןאיקוש

 וילע םינמאנהו םירכמה םירכיאל הנפ דחא לכ .םינוש םירבעל
 ןוזמב םהב וכמת ,םידוהיל הרזע וטישוה םהמ המכ .רתויב

 וטטוש בור-יפ-לע .וב ןולל אובחמ םהל ונתנ םג םימעפלו

 .םואבחמ תומוקמ תא תופוכת ופילחהו תורעיב םידוהיה

 ,םירכיאה ולחה" ,רדיינש הירא רפסמ ,"םימי המכ רחאל"

 תא רימהל :הפיקת השירדב םהילא אובל ,םידוהיל ורזעש
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 יתייהש ,ינממ ץוח ,םלוכו ,הארגכ םתוא תיסה רמוכה !םתד
 רמוכה .תילותקה תדה תא םהילע ולביק ,םידוהיב רגובמה

 יתנעט .וירבדל יתיעש אל םלוא .רסומ יל ףיטהו יתוא ןימזה
 רהרה' :םילמב רמוכה רמג ונתחיש תא .ללכב קודא ינניאש םג
 םהל ואצמ אל תדה תרמה רחאל םג םלוא ...'רבדב דוע

 רותלו תורעיב טטושל ופיסוה םלוכו ,הלועמ תוסח םישנאה

 ."חוטב רתוי אובחמ ירחא תודימתב

 ןאיקוש ידוהי םימעפ המכ וחלש 1941 רבמטפס שדוח ךשמב

 ולביק םגו ,רגא'ז ישנא ליבשב ןוזמ ,םיאטיל ידיב ,םירתתסמה

 רגא'זב יכ העידיה םהילא העיגה םייתניב .םהמ הבושת-יבתכמ
 .םייחב אצמנ וגיא ןאיקוש ישגאמ דחא ףאו ,וטיגה לסוח רבכ

 רדגב היה אל התביבסבו ןאיקושב םידוהי לש םאצמיה רבד
 .םהילע דיצ עתפל ךרעג רבמבוגב דחא םויו ,םיאטילל דוס

 תדמשהב םיליעפהמ היהש ,טנָאוו'זואמ אשקולוק ןיד-ךרועה

 תורעיב וטשפ םה .וישנא םע ןאכ עיפוה ,הביבסה לכב םידוהיה
 -והלהמ המכ וספת םיימוקמ םיערופ תרזעבו ,םיכומסה םירפכבה

 םה םגו ,םירחא תומוקמל וחרב םידחא םידוהי .םוחצרו םיד
 וטיגל טלמיהל תילצהש דחאה .וחצרגו ןמז רחאל וספתנ
 .רדיינש הירא אוה םייחב ראשיהלו ילוואש

 : רדיינש רפסמ ןאיקושמ ותחירב לע

 רפכב הקשוירדנא רכיאה תיבב יתבשי רבמבונב דחא ברע"

 ןוויכב תיבהמ דימ יתקמחתה .בלכ תחיבנ העמשנ הנהו ,הלדוי

 יתיהשש ,סיקצאליפ רכיאה ןאכל אבש יתיאר קוחרמו רעיל

 שפחל הרייעל אב אשולוק יכ ,רפסל אב אוה .ולצא םדוקמ

 -וקמה לע הביבסב עודי יכ ,ינריהזהל אב סיקצאליפ .םידוהי

 יתכלה ,םוקמה תא יתבזע דימ .םידוהיה םיאבחתמ םהבש תומ
 המ יתעדי אלו ,תיבהמ 'מ 500-כ קחרמב םש יתדמעו רעיה לא

 ועיגה (הלילב 11-ל 10 ןיב הז היה) ךרעב העש רחאל .תושעל

 םיסנפ תעונת יתיאר קוחרמו ,םיבלכ תוחיבנ בוש ינזואל

 יתצצורתהו ילגר יתרקע .יתוא שפחל ואבש יתוניבה .םיקלוד

 היהש ,סוקטק רעיה רמוש לש ותיבל יתרס ןכ-ירחא .רעיב
 לע עדוויהל הרייעל סוקטק ךלה תרחמל .ולצא יתנלו ,ירכממ

 ,םיטלמנה 16-מ המכ ורסא רבכ יכ ,רפיסו רזח אוה .בצמה
 םימי עובש רחאלו ,ילוואשל ינפ יתמש זא .ירחא םישפחמו

 ."וטיגל יתסנכנו םשל יתעגה תואלתו םידודנ לש

 הבוהאו יקצינימק הינוס ילוואש וטיגל וחרב רדייגש דבלמ

 .רדייגשו רולק קר םייחב וראשנ המחלמה רמגב .רולק

 אטילב יגומה חבט" רפסב תאבומה םיחאה-תורבק תמישרב

 : ןמקלדכ ןאיקושב םיחאה"רבק ןייוצ ,'ב קלח

 ; ילוואש--ןאיקוש שיבכב 6-ה רטמוליקב ,רעיב אוה םוקמה
 תונברקה רפסמ ; 1941 תנש לש הינשה תיצחמה -- חצרה ןמז

 .400-כ -

 תורוקמ
 .ןג-תמר ,םורטש-ץיבלסינ הדירפ ; הירהנ ,רדיינש הירא לש םתודע

 טש
( 84 ) 

 .ןאדייק זוחמה ריעל תיחרזמ מ"ק 17 תאצמנ טאש הרייעה

 תוחפשמ 120--100 הב ויח הינשה םלועה-תמחלמ ינפל

 .תוידוהי

 אטיל תודהי

 ,'ב םויב ,םיטייבוסל םינמרגה ןיב המחלמה ץורפ תרחמל
 .דיב קשנ םע םיימוקמ םיאטיל ובבותסה רבכ ,ברעב ינויב 3
 וסינ םיריעצה .בר היה דחפהו םידוהיה ןיב הטשפ הלהבה
 ואצי רשא ,םישומח םיאטילב ולקתנ םה .רימוקליוול חורבל
 .הרייעל ורזחוהו םדי-לע וכוה ,תורעיהמ

 -רגה םיקנטה ןאדייק ןוויכמ הרייעל ועיגה רקובב 'ג םויב
 ,הביבסב דוע היהש ,יטייבוסה אבצה תודיחיב ולקתנ םה .םיינמ
 םרועב םהיתבמ וחרב םידוהיה .םוקמב חתפתה לודג ברקו

 חרב קלח ,ידוהיה תורבקה-תיב דילש וחאב זכרתה קלח .םפוגל
 הסינ קלחו ,הרייעהמ מ"ק 6 קחרמב ,ויז אבא לש ותזוחאל
 קר וראשנ המצע הרייעב .םירכמ םירכיא לצא הסחמ אוצמל
 םה :היה םינמרגה ושעש ןושארה השעמה .םישנא תורשע המכ

 וליבוה ,הרייעב דבוכמ ידוהי ,יול ןורהא-עשוהי 'ר תא וספת
 -תהשכ .הרותה ירפס תא עורקל וילע וויצו תסנכה-תיבל ותוא
 םע דחי ,םיאטיל "םיטסיביטקא" .תוומל וב ורי -- דזגנ

 .ואצמש ידוהי לכ הדובעל ואיצוהו תיבל תיבמ ורבע ,םינמרג
 ותוירזכאב ןייטצה .תוירזכאב םתוא וכיהו םישנאב וללעתה םה
 ואצמש םידוהיה .סינילג באלסיגאטס ,הרייעה לש "רוכיש"ה

 ולכי אל םיאטילה יכ ,םבזעל וצלאנ םירכמ םירכיא לצא הסחמ
 הרייעל םירזוח םידוהי ויה םוי-םוי ,םהב קיזחהל וצר אל םגו
 .םיערופה ידיל םילפוגו

 הוח תאו ןייטשנרב היבוט תא היריב וחצר םיאטיל תויפונכ
 םתוא ורסמו םהב וללעתה ,םיתבהמ ושריג םישישקה תא .ןגק

 םתוא וליבוה רשא ,"הרייעה יעגושמ'" םיאטיל ינש לש םהידיל

 .םהמ קלח וחצרג םש ,הנלקליפ רפכל הרייעה ךרד

 ושרוגו תויאשמ לע םידוהיה לכ ולעוה טסוגואב 20-ב

 אוהו ,ויז אבא לש ותזוחאל תיאשמ העיגה ןמז ותואב .ןאדייקל

 וקזחוה םה .ןאדייקל םה םג ואבוה ,םש ויהש ,םידוהיה םע דחי
 .28,8.1941-ב ןאדייק ידוהי םע דחי וחצרנו םיסוס-תוורואב

 סאסקלא -- טאש יחצור םג ופרטצה ןאדייק ידוהי יחצורל
 "החמתה" רשא סיקסניבאווש סאבולצאנוּו סוי'ציוואליאק

 -רחאו םירבגה תא םדוק ואיבה חבטל .םידלי תצרב דחוימב
 ,ןאדייק ידוהי םע דחי ,טאש ידוהי .םידליהו םישנה תא ךכ

 .םיחצורל תודגנתה וליג
 םש וחצרנ רגי-ח'"'וד יפל .םיי'ז ידוהי םג וחצרנ םוי ותואב
 וחצרנ יכ םיכירעמ .רתוי הובג אוה ןוכנה רפסמה .שיא 6

 | ,.שפנ 0

 -רבק לע הבצמ טאשו ןאדייק ידירש וביצה המחלמה ירחא

 תונברק" : תרמואה ,תיאטילו תיסור ,שידייב תבותכ םע םיחאה

 ."יטסישפה רורטה

 תורוקמ
 ךורב ; ואדרונ תירק ,קי'צנילוק המלש ; רבולפש הרש לש םתודע
 .1700/1569 ,"םשו די" ןויכרא ,ויז
 (ןאדייק : האר)

 הבולדיש
 (511,ש4)

 .ןייסאר זוחמה-ריעל תינופצ מ"ק 20-כ תנכושה הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 80-כ הב ויח האושה תנשב

 ושריג דימ .1941 ינויב 24-ב הרייעה תא וספת םינמרגה



 קושיקר ישודקל םיחא-רבק

 הבודש ישודקל םיחא-רבק ןאדייקב םינושארה םיחצרנל םיחא-רבק



 יקאש ישודקל םיחא-רבק

 הגולקב םיחצרנה תופוג הנשקווש ישודקל םיחא-רבק
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 גרבנרינב םיישארה המחלמה יעשופ טפשמל העיבתה י"ע השגוה וז הדועת
 .3361-25 : הרפסמו

 כמה סעד 5א[א15545 זא וז זא

 1]56בו110ת, התג 11. 562001206 1

 תמה

 תה 6

 1 6165%0סזתתר1553ז 107 135 (50
6 281116100) 

 ופג.

 %/16 גטצ 06ת ס00%6(6106ב ,4516תטסודמסז\6ת 6151024116 156, 630606ת
 2.20. גו( 06ז 55 6/0186 12116ז0מ26ת, 0116 הוג( 06מג 561ת611566ת 6

 וגז6ת 1םע סתפ6ת]ו6ם63 [נותקע6(61ת 065610181 /6706ת תבזגפפ6מ.

 כשש 6206150 [וגתצסז 11.2 זם ג תם ת סזפ6תוסמ !זג 11/0106 065 5(גת-
 03116ת/ו1ת1סז:8 ]4007 2ונת465( 061 16זת וגתצסש 67 51 63\סתותתהמ 0
 א 2, 55-11בוגכו0ת 3110 גע67 (20109028]% ות( 6114116 01656ת1 1ת 61ת6תנ
 הוגפ86ז066ת+]16ב 3מנתחה556ת06מ 1'סמ, 0358 גב 56בוג16ת 002118]ו0ה 67
 [6תבת 606]26ת10106ת 61ב 531151311 011566 וגת6 01355 67 0מ וג[
 תאוסס) 5020% 0](5812ת6 ]ט66מ זמ 56ת3ו1סמ סתמ6 4116891006 הבוג[ 6
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 צעסזגוג( 16 גג 30[סזז נח 61ת00וג0161 //6156 נתב 126156]ת 0165 5130510(

 ילוואש וטיגב םינדה הקווג לש ויבתכמ



 הדשה ירע

 -תנחת דיל) ךומס ידוהי רפכ ,קובירל הבולדיש ידוהי לכ תא
 וה םירבגה תא .תונרגב םתוא ורגסו ,(ןאיבודיל תבכרה
 בוחסלו תורוק לגלגל ,תבכרה-תנחת לא הדובעל םיחלוש

 .םתוא םינעמו םהב םיללעתמ ויה הדובעה תעב .םידבכ תואשמ
 תוצובק-תוצובק .הדמשהה הליחתה 1941 טסוגוא תליחתב

 םירוזפ ויהש םידוהיה ראש םע דחי ,הבולדיש ידוהי ואצוה
 ,שיא 100-ל לעמ ונמש ,תונושארה תוצובקה .ביבסמ םירפכב

 .ןאיבודיל הרייעהמ מ"ק 6 קחרמב םיחא-רבקב ורבקנו וחצרנ

 קוביר רפכה דילש לוחה-תורובל ואצוה םידוהיה ראש

 .(1941 טסוגואב 21) א"שת באב ח"כ ,'ה םויב וחצרנו

 ודרש דועש ,םיחצורה ורכזנ הבולדיש ידוהי תדמשה ירחא

 .הביבסב םירכיא ידי-לע הדובעל וחקלנש ,םידוהי םירבג המכ

 תונרגב םתוא ורגסו הלאה םידוהיה תא וזכיר "םיטסביטק"אה

 לומתא םויב יכ ,ונענ ריעה ידוהי ןכיה םתלאשל .קובירב רשא

 ...הדובע התואל םה םג ולבוי םויה יכו הדובעל םואיצוה

 -םוקמב יכ םהל רמאנ .ףסכהו ךרעה-יצפח לכ וחקלנ םירבגהמ

 ...ףסכב ךרוצ לכ םהל ןיאו םרוסחמ לכ קפוסי שדחה הדובעה

 ,ולש דידי ,ידוהי רוחב יאשחב ריהזה םיאטילה םירמושה דחא
 השמ -- םידוהי השולש ...ער היהי יכ ,חורבל ול יאדכש

 בר ןמז ורתתסהו וחרב -- ץנידמ היעשיו רמ לרב ,ןייטשנייפ
 ורדח וטיג םייק ילוואשב יכ םהל עדונ רשאכו ,רכיא לצא

 .רכיא ותוא תרזעב וכותל
 .קובירב תובר תוירי ועמש ןרוגה ןמ וחרבש ירחא רצק ןמז

 .םידוהיה תצובק לוסיח הז היה

 י'יאטילב ינומה חבט" רפסב העיפומה םיחאה-תורבק תמישרב

 : םיאבה תומוקמה ונייוצ ,'ב קלח
 -- חצרה ןמז .ןאיבודיל הרייעהמ מ"ק 6 ,הסיבודאפ רפכב 1

 .115--120 -- תונברקה רפסמ ; 1941 טסוגואב 6

 -תינופצ דחא רטמוליק ךרעב ,קוביר רפכה תולוחב 2

 רפסמ ; 1941 טסוגוא -- ןמזה .ןאיבודיל הרייעהמ תיחרזמ

 .300דכ -- תונברקה

 תורוקמ
 אטיל ידוהי לש יזכרמה דעווה ןולאש ,ןייטשנייפ לדנוז תודע

 .הילטיאב

 לליש
 ( זז .ה1₪)

 האושה תנשב .גירוואט זוחמב ,אטיל לש הברעמב הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ 807כ הב ויח

 תודחא קר .חורבל תוחפשמ רפסמ וסינ המחלמה ץורפ םע

 -יטקא" .ןתושרל ודמע דבלב תועש 3--2 ןכש ,ךכב וחילצה

 .ריעה ןמ האיציה יכרד תא וקתינ םיאטיל "םיטסיב

 23-ב ,המחלמה ץורפ תרחמל לליש תא ושבכ םינמרגה

 .1941 ינויב
 ורצענ םינושאר .תוללותשהה הלחה םינמרגה תסינכ םע

 ימיב םיליעפ ויהש ,םידוהיה תושנ "םיטסיביטקא"ה ידי-לע

 -וחמ םיבכוכ וכתח ,ןהב וללעתה םיאטילה .יטייבוסה ןוטלשה
 ןתוא וליבוה ףוסבלו ,ןהיתונושלו ןהינזא וכתח ,ןרשבב םישמ

 הביל ,ןלפק עביל :וחצרנ ךכ .ןוחצרו ידוהיה תורבקה-תיבל

 .לגיצ לחרו הטני ,ןמגילז

2.9 

 םירבג האמל לעמ "םיטסיביטקא"ה וזכיר 1941 ילויב 7דב
 ביבסמ ובצוהש םירמושה .תסנכה-תיבב םתוא ואלכו םירענו
 וראשנש הלא .וגרהנ םיברו תסנכה-תיב ךותל םינומיר וקרז
 וחצרנו ידוהיה תורבקה-תיב תביבסל םויה תרחמל ואצוה םייחב

 םג היה גרוהל םילבומה ןיבש ,םירפסמ הז חבט לע .רק םדב

 דיל םירבגה תא ודימעה רשאכ .תסנכה-תיב לש ןקזה שמשה
 דמעש יאטילהמ ןקזה שמשה שקיב ,םהב תוריל ידכ םירבקה

 ול תתל וקשנ רמושה דירוהשכ .ןשעל הירגיס ול ןתיש ודיל
 .ונורגב וכשנו "טסיביטקא"ה לע ןקזה שמשה לפנתה ,הירגיס

 ןב ,ןמגילז ןבואר ,דחא דלי קר םייחב ראשנ הז חבטמ

 דחאמ ,סיטומיש םשב רכיא .הרייעה לש להומהו טחושה
 תונש לכ ךשמב ואיבחהו ותוא ליצה ,םיכומסה םירפכה
 .המחלמה

 .הרייעב םיבוזעו םיללמוא וראשנ םינטקה םידליהו םישנה

 ףוסיא תנוע עיגהב .ויתסל דע וכשמנ םהלש תפותה ייח

 םישנה תא וחלשיש ורמאו "םיטסיביטקא"ה ואב המדאה-יחופת
 ,ףסכב דייטצהל ושקבתנ םישנה .המדאה-יחופת ףוסיאב רוזעל
 ןוזמ תונקל המב ןהל היהיש ידכ ,ךרע-ירבדו םיבוט םידגב
 אל הדובעה-"ינתונמ ולבקי רשא ףסכהש הדימב ,ןהיתוחפשמל
 .ןהל קיפסי

 -סיביטקא"ה .ןהל רשא לכו ןהיפט םע ואבו םישנה וצבקתנ

 םוקמב .יאניבוט הרייעה דילש רעיה דע ןתוא וליבוה "םיט

 ךותל וכלשוה םידליהו םישגה .תורופח תולעת תונכומ ויה רבכ

 םייד םיקומע ויה אל תורובה .הבר תוירזכאב וחצרנו תורובה
 ךותמ ץרפ םדה םרז .םדה תא גופסלו תויווגה תא תוסכל ידכ

 -צורה ישאר .םודא ולוכ ךפהש ,בורקה לחנל ךפתשהו תורובה

 סילורפ ,סילבוב סינאטס ,סאקסואקני סוינורב :ויה םיח

 .םירחאו

 הרש :םישנ שולש דוע םייחב ודרש ןמגילז ןבוארל ףסונ

 ןמסורג הרופצ התוחא ,התוא ליצה םוקמב רמוכהש ,ןמסורג
 הסדהו ,תודהיל הרזח אלו הרצנתה ,רזנמב טלקמ האצמש

 השאל התוא אשנ ,התוא ליצה הרשוא סוינורב יאטילהש רלימ

 | .תרכוסה תלחממ רורחשה ירחא התמ איהו
 הנטק ןבא-תבצמ המקוה יאניבוט דילש םיחאה-רבק לע

 ולפנש םיטייבוס םיחרזא 500 םירובק םוקמב יכ בותכ הילעו
 המסרופש םיחאה-תורבק תמישרב .םינמרגה םיטסישפה ידימ
 תביבסבש םירבקה םימושר ,'ב קלח "אטילב ינומה חבט" רפסב

 :ןלהלדכ לליש

 --לליש שיבכהמ מ"ק "כ ,יאניבוט רעי -- םוקמה 41
 רטמ 350 (ב ; יאניבוטמ הנופצ רטמ 300 (א :יאניבוט

 הינשה תיצחמה -- ןמזה .יאניבוטמ תיברעמ-תימורד
 5007ו םישנ 700 -- תונברקה רפסמ ;1941 תנש לש

 .םירבג
 -תיב רוזיא ,המינוימוק 'חר ,לליש הרייעה -- םוקמה 2

 .הרויפ--לליש שיבכהמ הנופצ רטמ 50 ,ידוהיה תורבקה

 תונברקה רפסמ ; 1941 תנש לש הינשה תיצחמה -- ןמזה

 .םירבג 112 --

 תורוקמ
 .ץיבומרבא הדניה-הנחו חנ לש םתודע
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 'ציאקמיש
 ( 51א[א 16181)

 .זוחמה ריעמ תיברעמ-תימורד מ"ק 18 ,ןייסאר זוחמב רפכ

 קר הב ויח האושה תנשב .םידוהי 41 הב ודקפתה 1923 תנשב

 .תוידוהי תוחפשמ רפסמ

 וזזבו םידוהיה תא וחצרו ודדש םוקמב םיאטילה םיערופה

 םיחאהו סוקמיש םתוירזכאב דחוימב ונייטצה .םשוכר תא

 .יקצניווארטס

 תורוקמ

 .ו--6(9/15) ,"םשו די" ,לאטנזיו ןויכרא

 טניווריש
 ( 51ת/זאדי05)

 תנשב .רימוקליו זוחמב ,אטיל לש הזכרמב תאצמנ טניווריש
 .תוידוהי תוחפשמ 100דכ הב ויח האושה

 ךלהמ לע הרורב הנומת תלבקתמ אל ורסמנש תויודעהמ

 הסריג יפל .םינושארה םימיב טניוורישב םידוהיה לש םייחה
 .1941 ינויב 26-ב וא 24-ב טניווריש תא םינמרגה ושבכ תחא

 "םיטסיביטקא"ה םע דחי ,םינמרגה ועציב וז הסריג יפל
 ותיצה םה .םתסינכל ןושארה םויב רבכ העווז ישעמ ,םיאטילה
 יעצמאה תסנכה-תיבמ .הרייעב ויהש תסנכה-יתב תשולש תא

 ירפס תא ואיצוה ברה לש שרדמה"תיבמו (לוש עטסלעטימ)
 תא .סמרמל ריעה תוצוחב םתוא ושרפו תוליגמה תאו הרותה
 ריעצה ברה ,ונתח תאו ,דרבסורג בייל-םהרבא 'ר ,שישיה ברה
 ךותב םייח ופרשנ םהו תובהלה ךותל וכילשה ,קורק לדנוז 'ר

 סאגינוק לשיר 'בגל וריתה אל ןכ-ומכ .שרדמה-תיב תובהל
 םגו םתיבמ תאצל ,שרדמה-תיב ןינבב ורג רשא ,הנוי הנבו
 .םייח ופרשנ םה

 ןושארב קר טניוורישל םינמרגה וסנכנ ,תרחא הסריג יפל
 התוא יפל .םהידיב השובכ התיה הביבסה לכש רחאל ,ילויב

 ,םודאה אבצה ןיבל םישלופה ןיב םיזע תוברק ולהנתה הסריג

 תסינכ םע .םיכומסה םירפכב ורזפתהו וחרב הרייעה ידוהי לכו
 היה ,וז הסריג יפל .םהיתבל רוזחל םידוהיה ווטצנ םינמרגה
 רבידו םידוהיה ייחב הרועמ היהש ,קונאי םשב יאטיל הז
 תעב ועגפ םידוהיהש ,םינמרגל רפיס רשא ,הטוהר שידיא
 ויה םידוהיה לש דרמה יזכרמשו םינמרג םילייחב תוברקה
 דילש ןשיה לודגה שרדמה-תיבבו לֶאטניוורישב רשא זיולקב

 ופרשנ הלאו תסנכה-יתב ינש תא ותיצה םינמרגה .קושה

 רשאכ ,םייטייבוסה תונוטלשה ידי-לע תוומל הרוג הז קונאי)
 .(1944 תנשב טניוורישל ורזח

 המכ קר טניוורישב םינמרגה ובכעתה ,תואסריגה יתש יפל
 .םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ידיב היה םוקמב ןוטלשה לכו םימי
 יכרד ירה ,םייזכרמה תונוטלשה ידי-לע ורסמנ תודוקפה יכ םא
 .םוקמב םייאטילה תונוטלשה לש םנוצר ירפ ויה עוציבה

 לע דיצ "םיטסיביטקא"ה וכרע שוביכל םינושארה םימיב
 הברה ורצענ .יטייבוסה ןוטלשה םע םירשקב םידושחה לכ
 .רימוקליווב רהוסח-תיבל וחלשג םלוכו םידוהי-אלו םידוהי

 אטיל תודהי

 םידוהיה וליאו ,דחא לכ תוקלמ 25-ב םידוהי-אלה וכז םש

 .םלוכ וחצרנ
 ,ןמזייר םלצה תא "םיטסיביטקא"ה ורצע המ-ןמז רובעכ

 תחקל וילע וויצ םה .םזינומוקה דהואכ םהיניעב קזחומ היהש
 ,קינסומל ךרדב רעיה לא ותוא וליבוה הלילבו לבור 300 ותיא
 םידוהי םיריעצ ינש ואבוה םויח תרחמל .תוומל וב ורי םשו
 םימי המכ רובעכ .ןמזייר תא רובקלו רבק רופחל הרייעהמ
 התוא ובחת ,חצרנה ןמזייר לש ותנכש ,הידוהי השא וספת
 הרפיס איה -- התיה התמשא .הוחצרו רעיל הובחס ,קש ךותל

 .ןמזיירל עריא המ

 -יעצו םיריעצ .הדובעל םידוהי םיחקול ולחה ילוי עצמאב

 מ"ק 10 ךלהמ ,יקלושַאש הזוחאל ואבוה ,הלעמו 18 ינב ,תור
 התיה אל המצע הדובעה .תואלקחב םש ודבעו ,טניוורישמ
 תונב תוצובק םשמ םיאיצומ ויה םעפ ידמ םלוא ,רתויב השק
 -לשה .רימוקליוול ןוויכב םתוא םיכילומו שיא 0
 לובכה תודשב דובעל םיחקלנ םיאצּומהש ,םיעידומ ויה תונוט
 תועידי םוש ועיגה אל המ"-ןמז .הבוני דילש 'זולַאגפ לש

 ןיא יכ ורמאש תועומש וננתסה טאל-טאל םלוא ,םיריעצהמ
 םשמו רימוקליו אלכל םיחלשנ אלא ,הדובעל םילבּומ םיריעצה
 .עודי יתלב ןוויכל

 ,ןלהל האר) ןחוטה ןב םחורי רסומ הפוקת התוא לע

 :םיאבה םיטרפה תא דוע ("תורוקמ"

 םידוהיה יבושח לכ תא םיצאנה וזכיר ,תבש לילב ,םעפ
 הדובעל םתוא םיליבומ יכ ורמא .גג אלל ףירצב םתוא ואלכו
 שיגהל וריתה אלש תורמשמ ודמעוה ףירצל ביבסמ .הנליווב
 וליא) ... תודוס ולגיש םיאולכהמ ושרד םיצאנה .ןוזמ םיאולכל
 הלילבו םתוא וניע תוממי יתש .(1 תולגל םהל היה המ ? תודוס

 םהיתנותוכ וערק םהו םייוניעב דוע דומעל ולכי אל ישילשה
 .םמצע ולתו םיספל

 םידוהיה לכ םיבייח היפל ,הדוקפ המסרופ טסוגואב 10"ב
 םינכומ תרחמה םוי רקובב אובל הלגעו סוס םתושרבש

 םתוא ולעהו םירגובמו םיריעצ םירבג וספת םיצאנה .העיסנל
 לש ויחא םג היה םהיניב .תודגנתה וליג םיבר .תולגעה לע

 תא ונדו םוקמב "טפשמ" וכרע םיצאנה .לרב-שריה ,םחורי
 וצוריו ותצוי ,קלד םהילע ךפשיי :םייח ףרשיהל םידגנתמה
 העבקנ עוציבה םוקמכ .םירעוב םידיפלכ הרייעה תובוחרב

 תא וצליא םיצאנה .(םחוריו לרב-שריה לש) ומא לש רצחה
 תוצוחב רעוב דיפלכ הנב ץר ךיא לכתסהלו דומעל םאה
 .םאה תא םג וחצר םויה תרחמל .הרייעה

 ובזעי טניוורישב םידוהיה לכש ,הדוקפה הנתינ טסוגוא ףוסב

 םיעוער םיתב המכו םירשעב ףפוטצהל ורבעיו םהיתב תא
 .הטחשמהו ץחרמה-תיבל ביבסמ ,הרייעה לש ןשיה קלחב

 בייל-םהרבא 'ר ןקזה ברה ."וטיג" םוקמה תא וניכ תונוטלשה
 תצק ןגראל וסינ ,קורק לדנוז 'ר ריעצה ברח ,ונתחו ,דרבסורג
 םיאב ויה "םיטסיביטקא"ה ןכש ,רשפאתנ אל רבדה .םייחה תא

 םפסכ תא רוסמל םידוהיהמ םישרודו "וטיג"ה ךותל ףרה אלל
 .םהל היהש המ לכו

 תונפל 2 העשב ,(א'"'שת לולאב וייכ) 1941 רבמטפסב 18"ב

 םידוהיה לכ .םינמרגו "םיטסיביטקא" י"'ע "וטיג"ה ףקוה ,רקוב
 תויאשמ לע ולעוה ,תוכמ לש רטמ תחת םהיתבמ ולהבוה
 םינכומ ויה םש ,הינוביפ רעיל ואבוה םה .רימוקליוול ועסוהו
 תורובה ךותל ופחדנ ,םהידגב דירוהל וצלוא םה .תורוב רבכ



 הדשה ירצע

 םה .תודגנתה וליגו תודוקפל ותייצ אלש םג ויה .תוומל ורונו

 "םיטסיביטקא'"'הו ריוואב וקרזנ םינטק םידלי .תוירזכאב וכוה

 לולאב ו"כ םוי לש ורקובב רשע העשב .תורטמבכ םהב ורי

 םוקמהש טלש הסינכב ועבק תונוטלשהו ,"היצקא"ה הרמגנ

 ."'םידוהימ יקנ"

 תורוקמ
 "גאט" ןותעב םסרופש ,ןחוטה לש רוכבה ונב ,םחורי לש ובתכמ

 רפסב םג אבוהו בולבאי רדנס ובורק ידיזלע 1946 ראורבפב 25"ב

 ותכירעב 1948 תנשב קרוי-וינב "אקיצ" י"ע אצוהש ,"םשה שודיק"

 .רגינ .ש לש
 ."םשו די"  ,קינורק ןבואר לש ותודע

 דוקש
 (5%א00245)

 היבטל תולובגל הבורק ,אטיל לש הברעמב תאצמנ דוקש

 ריעה תא הצוח הבוטרב רהנה .הגניטרק זוחמב ,הינמרגו

 .השדחה ריעהו הקיתעה ריעה :םייתשל

 .תוידוהי תוחפשמ 300-מ הלעמל דוקשב ויח האושה תנשב

 רפסב המסרופשו דוקש ידירש וכרעש ,תקייודמ המישר יפל

 .םידיחי 6 דועו תוחפשמ 286 ופסינ ,ןורכזה

 ,22.6.41 ,המחלמל ןושארה םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה

 םידוהי-אלה םיבשותה ידי-לע ולבקתנ םה .צ"החא 2.30 העשב

 אטיל לש הלגד םג ףנוה .םיטלוב החמש תושגרבו םיחרסב

 תארוה יפל לגדה דרוה םיחמשה לש םביל ןובאדל .תיאמצעה

 .םינמרגה

 בצמ-ליחכ םילייח 100 תב הגולפ דוקשב וריאשה םינמרגה

 -סיביטקא"ה דימ ופרטצה בצמה-ליחל .האלה ומדקתה ראשהו

 "וקפה .הרייעב םישדח םירדס תעיבקב לחוהו םיימוקמה "םיט

 -ןיאל תולבגה הלא ויה .םידוהיה דמעמ תא םג ועבק תוד

 לש םמולשו םהייחל הבורע-ינב תויהל םג וכפה םידוהיה .ףוס

 ינמרג לייח לכ לע יכ ,רמאנ םסרופש וצב .םינמרגה םילייחה

 ולחה ןושארה םויהמ .םידוהי 100 גרוהל ואצוי חצרייש

 תושק תודובעל .הדובעל םידוהיה תא םיליבומ "םיטסיביטקא"'ה

 ידכ ,ולא תודובעל ומיאתה אלש םידוהי וחלש תוליפשמו

 .םהב ללעתהלו הביבסה יניעב קוחצל םתושעל

 היסנמיגה לש "רהוזה ירענ" דחוימבו ,"םיטסיביטקא"'ה

 םישנל תולפטיה ,םידוהי תאכהב םמצעל ןקרופ ואצמ ,תימוקמה

 ויה .םינמרגה םילייחל ךרדה-ירומ ויה םג םה .שוכר תזיבי

 .דיל אבה לכמ םיחקולו םיתבה תא םתא דחי םידקופ

 ,םודאה אבצה ידירש :העתפה הלפנ ןושארה תבשה םויב

 ברק חתפתהו הרייעל םיקנט תיוולב וצרפ ,הביבסב ויה דועש

 לכו תופירש וצרפ שאהמ האצותכ .בצמה-ליח ןיבל םהיניב

 'א םויב קרו תבשה םוי לכ ךשמנ ברקה .הפרשנ השדחה ריעה

 .םיטייבוסה וענכנ ,הרזע וקיעזה םינמרגהש רחאל ,םיירהצב

 ,השדחה ריעב ,דאיסיאמ בוחרב .םידוהי םג ויה םיללחה ןיב

 םע .ןיקשורט םייח-בקעי ברה ,הרייעה בר לש ותיווג האצמנ

 רשק םהל היהש הלא לכ תאילכב דימ לחוה תוברקה ךוש

 םלוכ .םידוהי-אלו םידוהי ורצענ .יטייבוסה ןוטלשה םע והשלכ

 רמוכה חצינ םירצעמה לע ."םיטסילואש"ה ןודעומל ואבוה

 ארקנו ותמילגל תחתמ ןועט חדקא םע ךלהתהש ,סאקסואקני

271 

 .םירחאה ןמ ודרפוה םידוהיה ."רוחשה דקפמה" םיבשותה יפב
 אל םידוהיה ןיבמ .וררחוש םבורו םוקמב ורקחנ םידוהידאלה
 רכיכב ,םוי ותואב דוע ,היריב גרוהל ואצוה םלוכ .שיא ררחוש

 זומתב 'ד) 29.6.417-ב הז היה ."םיטסילואש"ה ןודעומ דילש

 .(א"שת
 אבצה ידירש םע ברקה תא לצנל וטילחה םהירזועו םינמרגה

 -והיהש ,העומש וציפה םה .דוקש ידוהי תא לילכ לסחלו םודאה

 האמ קר שי הרייעב יכ יטייבוסה אבצל ורסמ רשא םה םיד

 .השבכל ןתינשו םינמרג םילייח
 הרייעה יתב לכב וטשפ דימ .תואל וכיח קר "םיטסיביטקא"ה

 םישנה ןמ ודרפוה םירבגה .םהיתבמ םידוהיה לכ תא ואיצוהו
 םישנה תאו הרייעב םינוש םינסחמב ואלכנ םירבגה .םידליהו

 ןכמ-רחאל ךפהנ רשא ,"ןשיה תסנכה-תיב"ל ואיבה םידליהו

 .םיסוס-תוורואל

 לש תוצובקב ,ברע ותואב דוע ,ליבוהל ולחה םירבגה תא
 תבריקב ,הרייעהמ מ"ק 3-כ ואצמנש ףיזפיז-תורובל שיא 0
 "םיטסיביטקא"ה וויל םידוהיה תוצובק תא .תבכרה-תנחת

 היה .ןוזנקלמ קחצי םג היה תוצובקה תחאב .תוכמו תוגאשב
 רצק ןמז .''הרייעה רוביג" הרייעב ארקנש ,חוכ לעב ידוהי הז
 ואיבהשכ .ושוכר היה הזו ףיזפיזה-תורוב תא שכר ןכ ינפל
 רודכ .וקנחו םיאטילה םיוולמה דחא לע לפנתה תורובל ותוא

 .ושאר תא קסיר ינמרג לש וחדקאמ

 בייל-השמ ,רדליג ןבואר :העברא וראשוה םירבגה ןיבמ
 תא תוקנל םהילע לטוה .ןיול ףסויו קרוט לאנתנ ,טלבנירג
 .םינמרג םילייח ןוכישל םרישכהלו הקיתעה ריעב םידוהיה יתב

 ןייטצה הזיבהו חצרה ישעמב .םה םג וחצרג המ"-ןמז רובעכ
 םישנ ןהיניבו ,םישנה .סילאיטיב סארטאיפ הקיתעה ריעה רפס

 תפרח ולבסו ןשיה תסנכה-תיבב וללוגתה ,םינטק םידליו תורה
 ולבוהו םישנהמ קלח ואצוה עובש רובעכ .םייוניעו בער

 וחצרנ ןהו תואלתב דומעל ולכי אל ןלוכ טעמכ .ןאיבראדל

 ,"הבורטימיד" תווחל ורבעוה םידליהו םישנה תיראש .ךרדב

 תונוש תודובעב ןתוא וקיסעה םש .הגניטרקו ןאיבראד ןיב
 רבמטפס תליחת וא טסוגוא עצמאל דע ךשמנ הז .תואלקחב

 .(1941 טסוגואב 16--15דב היה הזש ,חינהל שי) וחצרנ זאו

 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 :דוקש תביבסב םיאבה תומוקמה םיעיפומ ,'ב קלח "אטילב
 "םיטסילואש"ה ןודעומ ינפל רשא רכיכה ,דוקש -- םוקמה 1

 - תונברקה רפסמ ; 1941 ילוי--ינוי -- ןמזה ;רבעשל

 .200דכ
 ,דוקשמ מ"ק 3 ,ףיזפיזה תורוב ,יאלוק רפכה -- םוקמה 2

 -רקה רפסמ ; 1941 ילוי -- ןמזה ; תבכרה-תנחתל ךומס

 .םירבג 500דכ -- תונב
 םיחאה-תורבק ,המישר התואב ,םירכזומ הבורטימיד תבריקב

 : םיאבה

 ,הגניטרקמ תינופצ מ"ק 7.5 ,הבורטימיד רפכ -- םוקמה 1

 דעו 1941 תיצחממ -- ןמזה ; רצעמה-הנחמ היהש םוקמב

 .1770 -- תונברקה רפסמ ; 1944 תנשל
 ,רעיה יתאפב ןכו ויתולגרמל ,הקלא רהה שאר -- םוקמה 2

 ןמזה ; הבורטימיד רפכהמ תיברעמ-תינופצ דחא רטמוליק

 םישנ 510 -- תונברקה רפסמ ; 1941 טסוגואב 16--15 --

 .םידליו
 ,רמאנ (231 'מע ,'ג קלח) הנטקה תיאטילה הידפולקיצנאב



22 

 םיטסירלטיהה דוקשב וחצר יטסישאפ-ינמרגה שוביכה תנשבש

 ,שפנ 1,200-כ םיימוקמה םינגרובה םינמואלהו

 תורוקמ
 .1506/1417 ,"םשו די" ,ףייר .א תודע א
 .ח"ישת ,ביבא-לת ,ןורכז ץבוק ,"רוקש תליהק" .ב

 ליוודוקש
 (5א טסו ₪)

 35-כ תקחורמ .גירוואט זוחמב ,אטיל לש הברעמב הרייע
 1,000-כ הב ויח האושה תנשב .הינמרג םע לובגהמ מ"ק
 .םידוהי

 1941 ינויב 22 ,המחלמה ץורפ םויב הרייעל וסנכנ םינמרגה
 .(ינויב 24-ב הז היה ,ןגק הלא לש התודע יפל)

 ,הרייעב יסחי טקשב תויחל םידוהיה וכישמה םידחא תועובש

 לע םינמרג וטשפ םלּוא-טפשמב הרסמנש תודע יפל יכ םא

 .םידוהי םירבג רפסמ גרוהל ואיצוהו ינוי ףוסב הרייעה
 לע םייאטילה תונוטלשה ודקפ ילוי לש הנושארה תיצחמב

 םויה תרחמל זכרתהל ,םידוהי-אלו םידוהי ,הרייעה יבשות לכ

 לבשות לכ .הבושח העדוה םהל רסמית םשו "םיסוסה שרגמ"'ב
 םיאטיל םיפיקז .םוקמב וזכרתה ,ףטו םישנו םירבג ,הרייעה
 תא ופיקה ,םינמרג לש םדוקיפב ,"םיטסיביטקא"ה תוגולפמ
 וחלשנ םינורחאה .םידוהי-אלל םידוהיה ןיב ודירפהו שרגמה
 .םוקמב וראשוה םידוהיה .םהיתבל

 .םירבגה תא איצוהל םיאטילה םיפיקזה ולחה הדרפהה רחאל
 ולעוה םירבגה .םוקמהמ םידליהו םישנה וחרבוה תוללקו תוכמב

 רעיב וחצרגו הרייעהמ תוצובק-תוצובק ואצוה ,תויאשמ לע

 הרייעלו םידחא םימי קר ורבע .הרייעהמ מ"ק 4 קחרמב ,יא'זופ

 םינקזה ,םישנה .ידוהי תיב לכ דיל ורצעש ,תוקיר תולגע ועיגה

 תולגעה לע םהילטלטמ םע ולעוה ,םיתבהמ ואצוה םידליהו

 םג ךרענ ןמז ותואב .קוטאב הרייעב תבכרה-תנחתל ואבוהו

 וא םהיתבב אובחמ אוצמל וסינ רשאו ורתונש םירבגה לע דיצ
 וחצרג םש ,הניפוא הרייעל ואבוהו וספתג םיבר .הביבסב
 .םוקמה ידוהי םע דחי ורבקנו

 ןיבמ תוריעצהו תואירבה .קוטאבב וקזחוה םידליהו םישנה

 ןוזמ ואיבהו הביבסב םירכיאה לצא תואלקחב ודבע םישנה

 רשאכ ,רבמטפסב 17 וא 15 דע ךשמנ הז .ןהיתוחפשמלו ןהל
 22 אצמנה ,יאקואלבאירג רעיל ואצוה םידליהו םישנה 0

 ברעב .תוירזכאב וחצרנ םש ,גירוואטמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק

 םיאטילה םירמושה יפמ םישנל עדונ גרוהל האצוהה םוי ינפלש

 .אבחתהלו חורבל וחילצה ןהמ המכו תורקל דמוע המ
 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : ליוודוקש תולובגב םיחא-תורבק 4 םימושר ,'ב קלח "אטילב

 לאמש דצב דחא רטמוליק ,ליוודוקשמ מ"ק 4 ,יא'זופ רעי 1

 ; 1941 טסוגוא -- חצרה ןמז ; ליוודוקש--גירוואט שיבכהמ

 .םירבג 300-כ -- תונברקה רפסמ

 ,גירוואטמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק 22 ,יאקואלבאירג רעי 2
 ןמז .ליוודוקש--גירוואט שיבכהמ ןימי דצב רטמוליק ינש
 1,000דכ -- תונברקה רפסמ ;1941 רבמטפס -- חצרה

 .םידליו םישנ

 אטיל תודהי

 תפש לע ,קוטאבמ מ"ק 5-ו גירוואטמ מ"ק 18 ,קוטאב רעי 3
 -רקה רפסמ ; 1941 טסוגוא -- חצרה ןמז .יאי'צנא רהנה

 .םישנ 300דכ -- תונב
 הרייעהמ תיחרזמ-תימורד מ"ק 1.5 ,סינלאקטאופ רפכה 4

 ; 1941 תנש לש הינשה תיצחמה -- חצרה ןמז .הניפוא

 .םירבג 100"כ -- תונברקה רפסמ

 תורוקמ
 ,1390/1341 ,"םשו די" ןולכרא ,רליוודוקש ,א
 ךרכ ,ייעטיל" ץבוק ,"םוקמוא ריא ןוא ליוודוקש" : ןייטש םייח ברה
 ,1961--1866 'מע ,'א
 ."םשו די" ןויכרא ,ןגק הלא
 .432 'מע ,םלּוא-טפשמ ח''וד

 ןאימוקש
 (5א1טא!סאצ5)

 המכ הב ויח האושה תנשב .ןאיטוא זוחמב הנטק הרייע

 .תוידוהי תוחפשמ תורשע
 תנמ ויהש תושיגנהו תוריזגה לכ ורבע ןאימוקש ידוהי לע

 .ןאיטואו טשקינא ידוהי לש םקלח
 1941 טסוגואב 29-ב וחצרנו טשקינאל הארנכ ואבוה םה

 .(א"שת לולאב 'ו)
 (טשקינא : האר)

 יקש

(1 51 ) 

 האושה תנשב .אטיל לש הברעמ-םורדב זוחמ ריע איה יקאש
 .םידוהי 3,000-כ הב ויח

 םינמרגה ידי-לע ריעה השבכנ ינמרגה לובגל התבריק לשב
 .צ"הנפל 11 העשב ,1941 ינויב 22 ,המחלמל ןושארה םויב רבכ

 וסינ ,הינמרגל מ"הירב ןיב המחלמ הצרפ יכ עדונש עגרב
 .וז הרטמל ולצונ הרובחתה-יעצמא לכ .חורבל ריעה ידוהי
 ועקתנש ויה .תוצעומה-תירבל רובעל וחילצה שיא 50דכ

 ,ורזח םיטלמנה בור וליאו ,םיכרדב

 םיאטילה "םיטסיביטקא"ה ונגראתה םינמרגה תסינכ םע
 יניינעב לופיטה תא .ריעה יניינע לוהינב ובלתשהו םוקמב
 .םיגמרגה ידימ בר ןוצרב ולביק םידוהיה

 םיווצו תודוקפ םימסרפתמ ולחה שוביכל ןושארה םויהמ
 שפוח תא וליבגהש םיווצ ומסרופ הליחת .םידוהיה דגנ םינוש
 -יכרצמ תשיכר רוסיא ,םידוהי-אל םע םירשק רוסיא : םידוהיה
 רוקיב רוסיא ,תוכרדמב שומישה רוסיא ,םידוהי-אלמ ןוזמ

 ,םידוהיה םירבגה לכ ווטצנ רחואמ רתוי .'וכו רוביצ תודסומב
 ,לודג םסאל םתוא וסינכה .הדובעל בצייתהל ,הלעמו 15 ליגמ
 תא םיעור םידוהיה ויה וב ,וחאל ךומס ,ריעה הצקב היהש
 לע .(סוקואלדי'ז) "םידוהיה הערמ" ארקנ רשאו ,םהיתורפ
 זוכירה םוקממ .םינייוזמ םיאטיל לש קזח רמשמ דקפוה םסאה
 ,בורקה רעיל םירבג לש תוצובק םוי ידמ םיחלשנ ויה םסאב



 הדשה ירצע

 רהמ וכפהנ ולא תורוב .םיבחרו םיכורא תורוב רופחל ידכ

 .םידוהיה לש םהירבקל
 םיליבומ ולחה ,(א"שת זומתב 'י) 1941 ילויב 5 ,תבשה םויב

 ולבוה םה .םירבגה ואבוה םינושאר .תורובה לא םסאהמ םידוהי
 לא ץופקלו טשפתהל התווטצנ הצובק לכ .תוצובק-תוצובק

 אלמל זפחנ אלש ימ .םינייוזמ םיאטיל םהב ורי זאו תורובה

 ורסמ םידוהיה לכ אל .רובה לא חוכב ףחדנ הדוקפה רחא
 'ר ןקזה חפנה לש ונב ,דלישטור ןימינב .חבטל לקנב םמצע

 -צורה דחא לש ולגרב ,רובב רבכ ותויהב ,ספת ,קחצי-לארשי

 המכ .ויתוכמ תא אילפהל לחהו רובה ךותל וילא ובחס ,םיח
 ןימינב תא וגרה ,רובה ךותל וצפק םיאטילה ןיבמ םירמוש

 השק בצמב אוהשכ רובהמ יאטילה תא ואיצוהו דלישטור

 יקאשב יכ ,קשיבוקליווב םילוח-תיבל דימ לבוה אוה .רתויב

 .וליצהל ןתינ אל
 .הלטומ ריעה-עגושמ םוקמה ןמ חורבל הסינ חבטה תעב

 .תוומל וב וריו וירחא ופדר םיאטילה םיפיקזה

 ורחבנ רותב תונושאר .םישנה לש ןרות עיגה םירבגה ירחא
 םיעבראכ .םיסכנ תולעב ,תודימא ובשחנש תוחפשממ םישנה
 דחוימבו ןשוכר תא ןתא תחקל ווטצנ ןה .ןהיתבמ ושרוג םישנ

 -והיה הערמ" דילש םסא ותואל ןתוא וסינכה .ךרעה-יצפח תא
 טשפתהל ןתוא וצליא ,ןשוכר לכ תא ןהמ וחקל םש .'םיד

 .הבר תוירזכאב וחצרנו תורובל ולבוה ךכו ,תומוריע

 תובולעהו תולדה תואטמיסב וזכור םידליהו םישנה ראש

 םוקמהו רדוג אל וטיגה .וטיגכ ועבקנ רשא ,ריעבש רתויב
 ."חותפ וטיג''כ זרכוה

 םשל איבהל םידוהידאלל היה רוסא חותפ וטיגה תויה תורמל

 ןוזמ םישנה ושפיח תדמתמ הנכסבו שפנ ףוריחב .ןוזמ-יכרצמ

 .ןהידלילו ןהל

 לע םיאטיל םיריעצ וטשפ וטיגב םישנה זוכירל ןושארה םויב

 .םהמע ןתוא וחקלו ,תוידוהי תוריעצ שש ורחב םה .םוקמה
 .וקספ אל סנוא ישעמו םישנ תפיטח .םלועל ורזח אל תוריעצה

 .תומלענו תופטחנ ויה תופיו תוריעצ םישנ

 אב ,(א"שת לולאב א"כ) 1941 רבמטפסב 13 ,תבשה םויב
 לכ םהיתבמ ואצוה םוי ותואב .יקאש תליהק תיראש לע ץקה

 תולגע לע ולעוה םלוכ .ללכהמ אצוי אלל םידליהו םישנה
 הצובק לכ .חצרל ולבוה תוצובק-תוצובק .םסאה לא ואבוהו

 םה ,םהל היהש המ לכ םיללמואהמ וחקל ,טשפתהל התווטצנ

 .וחצרנו תורובל ופחדנ

 הקולחל ריעל ואיבהו תולגע לע וסימעה םידוהיה שוכר תא

 ,יקורק ידוהי םג וחצרנ יקאש ידוהי םע דחי .םיאטילה ןיב
 .תורחא תורייעו דובאקשירג ,לבוטניש ,ישקול

 תבותכ הילעו ןורכז-תבצמ המחלמה ירחא המקוה םוקמב

 : שידייב

 -יבסהו יקאש יבשות םיפלא תעברא ורבקנ הז םיחא רבקב"

 ידיב 1944--1941 םינשב םפכב לווע אל לע וחצרנש ,הב

 םרכז .תיאטילה תונגרובה לש םינמואלהו םינמרגה םיטסישאפה
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 םיטוירטפה לכ תובבלב דע-ימלועל ןוניי םיפסנה לש ריהזמה

 ."וגתדלומ ץרא לש

 ימ ,סיטיאגלוטס .י הרטשמה דקפמ "ונייטצה" םיחצורה ןיב

 שוכרה דושב ."הריעצה אטיל" תעונתב ליעפ ונמזב היהש

 הנחטה לעב לש ויתונב ,תויחא יתש דבכנ קלח ולטנ ידוהיה

 יבשותמ םידחא םינמרג ודמע םיערופה שארב .סיטיאקטוס

 היהו םוקמב דייס היה ויבאש ,רדלאו ינמרגה דחוימבו ,יקאש

 .םידוהיה ייחב הרועמ
 ינומה חבט" רפסב המסרופש ,םיחאה-תורבק תמישרב

 : תואבה םילמב יקאשב םיחאה-רבק עיפומ ,'ב קלח "אטילב

 חצרה ןמז .יקאשל תינופצ מ"ק 1.5-כ ,הקשיטאב רעי ילופיש

 רפסמ ;1941 תנש רבמטפס דע ינוי לש הינש תיצחממ --

 .3,000 -- תונברקה

 תורוקמ

 .ב ; ןולוח ,טרובלוג לאומש ; ןורשה תמר ,אדיורב ןנחלא תויודע

 .1791/358 ,"םשו די" ןויכרא ,ץליפ .א ; הינתנ ,דלישטור

 ליבשש
(55001141) 

 -ריעל תיחרזמ מ"ק 15 תאצמנה ,הנטק הרייע איה ליבשש

 הב ויח 1925 תנשב ןיסולכואה דקפמ תעב .רימוקליו זוחמה

 םישולשכ תידוהיה היסולכואה התנמ האושה תנשב .םידוהי 9

 .שפנ
 -ונכה םע ונמינ ליבששמ םיאטיל רפסמש ,הדבועה תורמל

 םהיניב אצמנ אל ירה ,דודשלו חוצרל םינמרגל ורזעש תויפ

 -ונצהו םיטקשה הרייעה ידוהיב עוגפל ודי המרוהש דחא ףא
 השולש ועיגה םינמרגה תסינכ רחאל םימי הרשע קר .םיע
 גיהנהל וליחתהו הבל'זדופ הכומסה הרייעהמ םינייוזמ םיאטיל
 וריו םידוהיה לכ תא םיתבה ןמ ושריג םה ."שדחה רדסה" תא
 בכש ,ליבששב שישק ידוהי ,ןיזור םהרבא .םירבגב םוקמב וב

 םיבשו-םירבועה ינפב ןנחתהו ךרדה-םא לע תועש ךשמב
 תא ול למג אל שיא .וייחל ץק ומישיו דסח ומע ושעיש

 .םימויא םירוסי ךות עווג אוהו "דסח"'ה
 ןוויכל לגרב םידליהו םישנה תא ושריג םירבגה חצר רחאל

 האצמנש המישרב .םש םקוהש וטיגב םנכשל וליאכ ,רימוקליו
 היהש ,רימוקליו וטיגב םידוהיה תומש הבו המחלמה ירחא
 ידוהימ דחא םש ףא ןיא ,1941 רבמטפסב 26-ל דע םייק

 וליבוהש םידליהו םישנה תאש חינהל אופיא שי .ליבשש

 רשא םוקמ ,רימוקליו דיל ,הינוביפ רעיל רשי ואיבה ליבששמ

 .וחצרנ םשו ,הביבסהו רימוקליו ידוהי לש הגירהה-איגכ שמיש

 .ליבשש ידוהימ דחא לוצינ ףא דרש אל

 תורוקמ

 .זואריק ,ןודרוג םייח תודע





 תומל ש ה





 ןלפק לארשי

 הינוטסאו היבטלל תוילגהה

 (הרבעה) "גנולדיזרָאביא" וא (היילגה) "היצטרופיד" םילמה

 הדמשהה עצבמל האווסה תולימ םינמרגה יפב ללכ ךרדב ושמיש

 -םוקמל םידוהיה תרבעה רמולכ ,"גנולדיזרַאביא"ה .םהלש

 אלא בור יפ לע התיה אל ,הדובע-םוקמ לא וא ,רחא םירוגמ

 םיסיסכת םינמרגל םהל ויה .חצר םוקמל םתאצוה םשל המרעה

 םירבעומ וילא םוקמה םשב ויה םיבקונ : הלא םיעצבמל םידחוימ

 םיחירפמ ויה הזל ףסונ ;םש םרדסל תוחטבה בגא ,םישנאה

 םיאנתה לע "םינמאנו םינוש תורוקמ"מ תועומש ןיפיקעב

 תומרעה .רבכמ םש םידבועה םישנאה םייח םהב םיניוצמה

 ידכ ,הצעה-ידבואו םימומהה םידוהיל ליעי ןויתפ ושמיש הלאכ

 רשא םוקמל םריבעהלו םהירוגמ-םוקממ תודרמתה אלל םרקעל

 "תויצקא"ה אטילב םג ועצוב וז ךרדב .דחא דע םוחצר וב

 .גרוהל ואצוה םיפלא תואמו ,תונושארה

 תוצובק ואצוה ןהב ,תויצקא םג ויה שוביכה תונשב םלוא

 .גרוהל דימ ולבוה םלוכ אלו ,םהירוגמ-תומוקממ םידוהי לש

 ,תורחא תוצראל ,םקלחב וא םלוכ ,םירבעומ םג ויה הלא םישנא

 ריהבהל שיו ,ולא תורבעה .הדובע-תומוקמב השעמל ונכוש םשו

 "טרופסנרט"ה ישנא .תויצקלס ןה םג תוולמ ויה ןבורב ,תאז

 ,"הדובע תוחוכ" תריחבל ("לאפא") דחוימ ןוימ םירבוע ויה

 ,םהיתומא לע םידלי ,םילוח ,םינקז -- םהבש "םירשכומ יתלב''הו

 קר .תידיימ הדמשהל םיחלשנ ויה -- תוקזחו תואירב ןהשכ םג

 ,ןאכ םג .הדובעב םש קסעוהו הנחמל רבעוה "רשכומה ןיערגה"

 -ושתהו ,תויצקלס םעפל םעפמ םינמרגה וכרע ,היילגהה-םוקמב

 רתי .הדמשהל ואצוה ,דרי םתדובע רשוכש ,םישנאה ןיבש םיש

 הילכב בלש קר םינמרגל השמיש הז גוסמ היילגה םג ,ןכ לע

 תלאש לש "יפוסה ןורתפ"ב תירקיעה םתרטמ התיהש ,תיללכה

 וכישמהו שת םרט םחוכש םישנאה םש ולצונ םייתניב .םידוהיה

 .הדמשהל םרות אוב דע וא ,המשנה תאצ דע ךרפב דובעל

 ןשוריפ ,ןאכ רבודי ןהילעש ,תוילגהה יכ ,ריהבהל שי ןכ

 דוע םריזחהל ילב ץראל ץראמ תולודג תוצובקב םידוהי תרבעה

 תובר תורבעה םג ויה שוביכה ןמזב ןכש .םדוקה םמוקמ לא

 *.אפוג אטילב םינוש תומוקמל וטיגהמ םידוהי לש תוגנושו

 דימעהל תועיבתב "טארנטסטלא"ל םינמרגה ואב רפסמ םימעפ *

 לשב .הנבוקל ץוחמ לא הדובעל וחלשייש ,וטיגהמ םידוהי םתושרל

 ליבוהל תורשפא התיה אל םיקוחר הלא הדובע-תומוקמ לש םתויה

 ךכיפלו ,הדובעה רמגב וטיגל םריזחהלו םוי ידמ םידבועה תא םשל

 .הדובע םש התיה דוע לכ םהלש הדובעה-תומוקמב םידבועה וראשנ

 .םינמרגה תועיבת רחא אלמל ףוס-םי תעירקכ השק אופיא הז היה

 םישק ויה הלא תומוקמב םייחהו הדובעה יאנת יכ עודי היהש םג המ

 תביטח) ןו'זייג ,(לובכ תיירכ) ןומילאפל וחלשנ ולאכ תוצובק .אושנמ

 ,(הפועתה-הדשב הדובע) ןאדייק ,(לובכ תיירכ) ראדישוק ,(םיצע

 הנבוק ןיב ךרדב ןכו (םיצע תביטח) טבוב ,(ןיטקרסק תמקה) ןַארפ

 הדובעה-תומוקמ לכמ .(עקרקל תחתמ ןופלט ילבכ תחנה) לופמאירמל

 הרקמב קר טעמכ -- תוקוחר םיתעל קר וטיגל םישנאה ועיגה וללה

 .(תכרעמה) .הדובע-תנואת וא הלחמ לש

 ואצוהש ,םידוהי לש םילודגה םיטרופסנרטב קר רבודי הז רמאמב

 .הינוטסאלו היבטלל -- הנופצ הנבוק וטיגמ

 הגיר וטיגב .א

 וטיג לא וטיגמ .1
 דחאב אשמ-תבכר הרצענ ,רקובה תועשב ,1942 ראורבפב 8דב

 ויהש ,תומהבה-תונורק ךותמ .היבטל תריב ,הגיר לש םירברפה

 -דכודמ םישנו םירבג תואמ המכ ואצי ,ןיוזמ רמשמ תחת םינותנ
 ויה םישובל םישנאהמ םיברו ,זע היה ףרוחה .רוקמ םיאופקו םיכ

 ףאו .רורצ וא הדווזמ וארנ אל םהמ שיא ידיבו ,םילק םידגב

 ויה אל םהש ,דימ דמיל בורקמ טבמ .םתא ויה אל םינבלו ןוזמ

 וז התיה .תימואתפו תירקמ התיה םתעיסנו ךרדל םינכומ

 .אטילמ הנושארה היילגהה
 וטיג לש '"טארנטסטלא"המ םינמרגה ועבת ראורבפ תישארב

 וטיגה תודיקפ ."הגיר ליבשב" הדובע-חוככ שיא 500 הנבוק

 ורזחוי םהש ,תונוטלשה םשב החטבה בגא םישנאה סויגל השגינ

 םישנאה ולכוי הגירב םתוהש ימיב יכו ,םישדוח 3 רחאל הנבוקל

 תועדומבו) הנבוקב םהיבורק לא םיבתכמ םייעובשל תחא חולשל

 ןכ .('וכו וטיגה ,הנבוק ,אטיל : ךכל תימשר תבותכ הנתינ ףא

 םינייוצמש ,הגירב םידוהיה לש םייחה-יאנת לע תועדומב רבוד

 ןאכ הלטוה הלועפה רקיעש ,ןבומכ .(ןוזמה-תונמ וטרופ) םה
 םיברה םיצמאמה תורמל םלוא .וטיגה לש תידוהיה הרטשמה לע

 חילצה אל ,סויגל תונורחאה תועשב תינמרג הדיחי דצמ עויסהו
 -בפל 6-ב רקוב תונפל ,עובקה דעומל קפסל ""טארנטסטלא''ה

 אל וטיגב םידוהיה .םישנאה לש רפסמה תיצחמ תא ףא ,ראור

 דמע םהיניע דגנ .םהילע ופיערהש תוחטבהב ןומא לכ ונתנ
 היצקאה"'ו הנש יצחכ ינפל םיטנגילטניאה 500 לש "סויג"ה

 סויגה יווצלו תונמזהל ונענ אל םהו -- םישדוח 3 ינפל "הלודגה
 םימיל רשא הקינכטה זא הרסח דוע "טארנטסטלא"ל .ואבחתהו

 .הלאכ םיעצבמב הב טקנ

 ,םביט תאו םהל וקפוסש םידוהיה רפסמ תא וארש רחאל
 םה .וטיגל םוריזחהו וז "תתמ"מ ופאטשיגה ישנא וקלתסה

 ופטח ,ראורבפב 6 ,םוי ותואב דוע .םדיל המישמה תא התע ולטנ

 םהיניעב הדיחיה הדימה-תמא .םהל שורדה םידוהיה רפסמ תא
 ,ריעצ ליגב םיפוטחה ויה םבורב ,םנמאו .הדובע חוכ -- התיה

 הדובעל ,ינוציחה םשורה יפל ,ויה םירשכומ םהבש םישישקה םגו

 ולבוה םישנאה .םהיניב ויה אלש טעמכ םינקזו םילוח .תינפוג
 רברפ ,ץנאשב תבכרה לש תורוחסה-תנחת לא דבכ רמשמ תחת

 ךותל םוסינכה ךכ-רחאו תקדקודמ הריפס הכרענ םש ,הנבוק

 .ולעננש תומהב-תונורק

 הפיטחה לש תורמה תואצותה וטיגב ורווחתנ העש התוא

 םימלש םיתבו ,תוחפשמ ישאר ופטחנ :"תננכותמ יתלב"ה
 םיבר ;ןהיללוע לעמ וחקלנ תוהמא ; סנרפמו בא אלל וראשנ
 ןיישעתה) דחא ןקז ;םינקזו םילוח תיבב םהירחא וריאשה

 לדרע קר לעונ אוהשכ ,האפרמהמ אצי ('זבינופמ לזיימ םייח
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 ץיבורוב) דחא דועו :דוצמב הלעוה אוה םגו העוצפה ולגרל
 אוה םגו ,תדלויה ותשאל אפור קיעזהל ותיבמ אצי (ןסקנפה
 לא האב םיללמואה תעוושו ,וטיגב הקעזה הלדג .תדוכלמב לפנ
 -נמוקה הרשיא זא .העיגה םינמרגה ינזאל םגו ,"טארנטסטלא''ה

 לש המישר ,"טארנטסטלא"ה תשקב יפל ,וטיגה לש הרוטד
 ואצי םגמאו .וטיגל םריזחהלו תונורקה ןמ םאיצוהל שיש םישנא

 םשמ םיאיצומ ולחהו ץנאש לא םיפוחד "טארנטסטלא''ה ישנא

 -- םהלשמ "הדימ-תמא" התיה הלא םיחילשל םלוא .םיפוטח

 המישרב םיבוקנהמ םיבר לש םמוקמבו ,ופלחוה םישנא תומש

 ...םירחא תונורקהמ ואצי

 תוחפייתה .עסנ טרופסנרטהו תונורקה וזז הלילה תוצח רחאל

 החילס ושקיב ,יודיו ורמא םישנאה .הלפאה ךותמ העקב הדירחמ

 ךרדב התע םה םיכלוה יכ ושח םה -- ורבחמ דחאה הליחמו
 וטיגהמ םינמרגה ידיזלע ואצוהש ,תובברהו םיפלאה ראש

 ."רחא םוקמל ורבעוה"ו

 יצח ,העש עבר רבכו ,תוחותמו תוכורא תוקד תורבוע הנהו

 םנמא ,הנופצ תעסונ איה .תרצענ הניא תבכרהו -- העש ,העש

 םלוא .הרצענ םג תופוכתו ,שממ תלחוז ,דאמ תיטא העיסנ

 -תובכרו תוליסמב תופיפצה לשב קר ומרגנ םיבוכיעה יכ ,רבתסה

 .בושו הנה תוצרה המחלמה

 -יוודר תבריקב תידדצ הליסמל תבכרה הרבע םירהצב תרחמל

 תאצל ושרוה םישנאהו וחתפנ תונורקה תותלד .הרצענו קושיל

 התוא .חצ ריווא ףואשלו םהיכרצ תיישעל ,רצק ןמזל הצוחה

 הווילש וטיגה לש ינמרגה רטסיימכאווה ,יקסבולזוק הארנ העש

 שרד ,תומש םירשעכ המישר ךותמ ארק אוה .טרופסנרטה תא

 אלש" לע תופרחו תוקעצב ץרפ דימו וינפב ובצייתי וללהש

 תונורקהמ תאצל םהל וארקש ,"טארנטסטלא"'ה ישנאל שמא ונענ

 "...עשיה-ירסח םתיב-ינבל גואדל ולכויש ידכ וטיגה לא רוזחלו

 -ומשב ללכ וארק אל "טארנטסטלא''ה יחילשש ,םישנאה וריבסה

 לא םתוא םג וריזחיש םהינפב וננחתהש אלא דוע אלו ,םהית

 -וונמה םתא*" : החתירב יקסבולזוק ביגה הלא םירבד לע .וטיגה

 "...הגירל עוסנל םיצור םתא ! םתקמחתה ,םיל

 ,הווקתה תא םישנאה בלב החיפה עימשהש "הגיר" הלמה

 הכישמה המ"ןמז רחאל ,םנמאו .הדובע-םוקמל םילבומ םהש

 לש השוחת השגרוה תונורקב .היבטלל ןוויכב הכרדב תבכרה

 ."םיתמה תייחת"

 .הגירל םישנאה ועיגה יצחו הממי הכשמנש העיסנ רחאל

 םיטַאל לש ןיוזמ רמשמ ידיל ורסמנו תונורקהמ ואצוה ןאכ

 ,שיא 380 ואצמנ םוקמב ךרענש דקפימב .ינמרג ןיצק םשארבו

 הלילב םצפקב ,ךרדב וטלמנ שיא 207כ .םישנ 140 םהיניב

 םלוכ טעמכ ורזח ןכמ רחאל עדונש יפכו ,תונורקהמ ןושארה

 אל קחרמ םידוהיה תא וכילוה םיטָאלה .הנבוק וטיגל םולשב

 חתפנ םש ,ינרקוד לית לש םילופכ םירוט רודג חטשל דע בר

 ינומה .הגיר וטיגמ קלח רבעב ,הנחמ לא וסנכוה םישנאהו רעש

 ,םירצונל החונמה םוי ,'א םוי הז היה -- בוחרב ודמעש םידוהי

 ינפ תא ולביק -- הדובעל רקובב ואצוה אל םישנאה לש םבורו

 ויה חורבו שפנב םיבורק .םיחא-תבהאבו תויבבלב םיאבה

 םהיניב םירושק םג םהמ םיברו ,תורוד הז היבטלו אטיל ידוהי
 תדע ידירש לא הנבוקמ םידוהיה ופרוצ התע .החפשמ"ירשקב

 ודעונ דועש תוארומה לכבו לבסבו לועב דחי תאשל -- הגיר
 .םהל

 אטיל תודהי

 רבעוהו אטילמ אצוהש דיחיהו ןושארה היה הז טרופסנרט
 ןאכ וסנכוה תיללכה היפכה-תדובע דבלמ .וטיג וב םייקש םוקמל

 -יעפל ףרטצהל ולכי םה םגו ,תנגרואמ םייח-תרגסמל םישנאה

 ומקרתנש ,םינוש הלועפד-ימוחתב םקלח תא םורתלו תירוביצ תול

 ולעפ אטיל ידוהי ,םנמאו .ומש וטיג רשא הז קוצמבו רוצמב

 לש םבצמ לעו םרודיס לע .תוברתה חטשב רקיעבו ,תובר ןאכ
 ןלוכו תושולק תועידי הנבוק וטיגל וננתסה הגירב םילוגה

 לש המגודל וז היילגה הנבוקב השמיש ןמזה ךשמב .תודורו

 לכמ ."בצמה םע המלשה לש תויאדכ" לשו "הבוט הרבעה"

 ביחרהל יוארו הנימב הדיחי התיה וז הנושאר היילגה ,םוקמ

 .רובידה תא הילע

 תוליעפו תוששואתה 2

 רחא םיישדוחכ הגיר ידוהי ויה אטיל ישנא לש םאוב תעב

 תליחתבו רבמבונ ףוסב וז ריעב העצובש ,"הלודגה היצקאה"

 ,שיא 35,000-כ הב ויהש ,תראופמה הליהקה לכמ .1941 רבמצד

 ,םינמרגה לש םאוב ינפל היסורל חורבל םיפלא המכ וקיפסה
 םישנ םייתאמכ דועו םירבג 4,000"כ קר וטיגב ורתונ התעו

 םישנה ראש לכ ."היצקא"ה ימיב וטיגב ואצמנ אלש םידליו

 ודמשוה -- שפנ 25,000-ל בורק -- םישושתה םינקזהו םידליהו
 הברהב םצמוצ ("לודגה") םדוקה וטיגה חטש ."היצקא"ב םלוכ

 -שנש לכו ,(טוקריסקה הנחמ) "רגאלסגנורינרזאק" םשב ארקנו

 הלודג תופיפצב ןאכ וזכור "הלודגה היצקא"ה ירחא םייחב ורא

 תא םינמרגה וניש בוש םישדוח 9-כ ירחא .תודחא תואטמסב

 .היבטל ידוהי לש וטיגה ונייה ,"ל וטיג" ול וארקו םוקמה םש

 היבטל ידוהי תא לידבהל םינמרגה ונווכתה ,"ל" ,הז ןומיסב

 ,הינמרגמ ןכ ינפל רצק ןמז ואבוהש ,16,000"כ ,םירחא םידוהימ
 ארקנ םהירוגמ-םוקמ .תונכשב ןאכ ונכושו ,היכ'צו הירטסוא

 היה הז וטיג .ךיירה ידוהי לש ונייח ,"ר וטיג" םינמרגה יפב

 חרזמה ידוהיו ,ינשה וטיגה ידוהי ינפב רגוסמו רוגס בר ןמז

 -זכאו תינדפק הרימשל םינותנו םייברעמה םהיחאמ םידדובמ ויה

 "תיחרזמה הדעה" לע ,ןבומכ ,ןאכ ובשחנ הנבוק ידוהי .תיר
 ."ל וטיג"ב ובשי םה םגו

 ידוהי ויה דוע "הלודגה היצקאה' רחאל םישדוח לע םישדוח
 םהמ וחקלנ ,וטיגב ,הז םהירוגמ-םוקמב .םיצוצרו םירובש הגיר

 םתוא וכילוה .םהירוהו םהידלי ,םהישנ תועובש המכ ינפל קר

 ישנא .דחא דע םודימשה םשו ,הגירל ךומסה ילובמור רעי לא

 םהילע התחינ ןומלאו לוכשו םותי לש תונערופש ,הלא וטיג

 םינמזה"חול לכ .האלהו םהמ התיה דוע םשפנ תוביצי -- עתפל

 וב םוי ותוא" : הדיחיו תחא הדוקנ ביבס התע זכרתה םהלש

 היה אל הז ץוביקש ,תחא הממי ףא הרבע אלו ."ונלש ואצי

 "שממ בתכמ'" וא "החוטב' העידי לע קזב-תעומש וזיא לבקמ

 "בצמ ...ער אל םבצמו םימייקו םייח םלוכש ,םשדיאמ לבקתנש
 זכרתהל םנתנ אלו המזיהו ץרמה תא םהב לבכ םישנאה לש םחור

 ישנא ויה רקוב תונפל .םיימוי-םויה םהינינעל ףא תושעלו

 ,היפכה-תדובעל םיאצומ ,הדובעה ליגב םירבג םלוכ ,הנחמה

 םמחל ידכ ,םיצע אוצמל דחא לכ לע היה םיטוחס ברעב םבושבו

 סבכלו דגב ןקתל ןכ-ירחאו ,לכאמ-רבד לשבלו רדחה תא
 .וטיגב הררשש הברה תופיפצה יאנתב תאז לכו ,םינבל

 .םיקווטילה ,הנבוק ישנא הגיר וטיג לא ואבוה םימי םתואב

 רחאלו ,התע הז םהילע רבעש "םיתמה תייחת" לש סנה רחאל

 םירבגה תא וארו הז הגיר וטיגב "הלודגה היצקאה" לע ועמשש



 תומ לש ה

 םיאנבוקה ואר -- ארונ ןואכדב םייורשהו םירדוקה ,םילוכשה

 אולה הנבוק וטיגב םתיב-ינב :ירמגל רחא בצמב םמצע תא

 ולטוהו םניקמ רבכ ורקענש רחאמו !שממ םש םה םימייקו םייח

 -- םיעצמא לכ ירסחו םימוריעו םיבער םהו ,קוחרו רז םוקמל

 םהב ררועתה !תומל אלו דמעמ קיזחהל םהילע המוש ירה

 -תונכס לעו לבסהו םיעגפה לכ לע רבגתהל זע ץפח הלא םילוגב

 ! תויחלו -- לעשו דעצ לכ לע וטיגה ידוהיל תוברואה תוומה

 םויל םוימו ,עגרהו העשה יווצ תא םיספות ולחה הז חור-ךלהב

 תא ואריו ובושי דוע -- ןוחטבהו ףיקתה ןוצרה םהב לשחתה

 ! םתיבזינב
 .הגיר וטיגב םיקווטילה לש םהייח ויה םירמו םישק הליחת

 תושקה הדובעה-תוגולפ ,"קראפטפול"ו "קינדובורפ"'ל וקתור םה

 םילודג םיקחרמ דועצל םג םהילע היהו ,הביבסבו הגירב רתויב

 ישנא .םיבערו םימוריע םהשכ ,גלשבו םשגב ,רוקב םוי לכב

 ,ךרפב םש םודיבעה ,םיטָאלו םינמרג ,הדובעה יחקפמו רמשמה

 רוקב ,הדובעב ועגפנ םיבר .םהב םירוי ויה םגו םחר אלל םוכה

 אל םישנאה בור לש םחור םלוא .וחצרנש םג ויהו ,בערבו

 ורדח טאל טאל .םתוא ועיתרה אל תורומחה תונכסה .הרבשנ

 שפנ-ףוריח בגא םהידי וחלש ,רתוי םיבוט הדובע-תומוקמל

 .ירמוחה םבצמב וססבתה םהמ םיטעמ אלו ,םינוש םיקסעב

 ,םידגבו םינבל ,ןוזמ וגישה ,תונכוסמו תוכבוסמ ,תונוש םיכרדב

 ןיפיקעב רשקתהל םג םדיב הלע ןמזה ךשמב .תיב-ילכו דויצ

 ףאו םבצמ לע תועידי םהמ לבקלו ,הנבוקב םתיב-ינב םע

 .ףסכ ימוכס םיתעל םהל ריבעהל
 ןמזב וב .יעוצקמה םבכרה דצמ םיקווטילל היה בר ןורתי

 ילעבו רחסמ ישנא םלוכ טעמכ ויה ךיירה ידוהי ןכו םיאגירהש

 .םיסונמ םיבר הכאלמ-ילעב הנבוק ישנא ונמ ,םיישפח תועוצקמ

 ,תונוש תודובעל םינמוא םהל חולשל קספה אלל ועבת םינמרגה

 -בוח"ו תוילוש קר קפסל ויה םילוכי םדיצמ הגיר וטיג ינקסעו

 ןכש ,תויעוצקמה תוכאלמה לע ןבומכ וצפק הלא םישנא ."םיב

 ןבורבש ,תושקהו תולודגה תוגולפהמ םיררחתשמ ויה וז ךרדב

 םינמרגה םלוא .םוחבו בחטבו רוקב םיימשה-תפיכ תחת םג ודבע

 -תדובעל הרזח םתוא םיחלשמו "םתויחמומ"ב םיניחבמ ויה

 הנהו .רתוי דוע ופירחה הגיר וטיג דעו םע םיסחיהו ,ךרפה

 -- שממ הכאלמ-ילעב םישנא םיקווטילה ברקמ התע ואצמנ

 םיאנב ,םיאלמשחו םירגנ ,םירגסמו םיחפנ ,םירלדנסו םיטייח

 -תומוקמבו ,םעוצקמב םיקיסעמ ולחה הלא תא .םירונת-ישועו

 -מדזה םהל ויהו גג-תרוקמ בור-יפ-לע ונהנ םה םהלש הדובעה
 םירזועכ םידוהי דוע םהילא דימצהל םגו ןוזמ גישהל תויונ

 .תוילושכו
 םע .םיקווטילהמ הגירב וטיגה קשמ קיפה הטעמ אל תלעות

 שגרומ .הגירב םידוהיל םיינויחה םירבדהמ המכ וקפוס םאוב

 םהיכרצל ושמישש ,וטיגה תואנדסב םינמואב לודג רסוח היה

 ףא םהל אצמנ אלש םיפנע ויה .םוקמב םידוהיה לש םיימינפה

 .ךיירה ידוהי ןיבמ ןהו הגיר ידוהי ןיבמ ןח םיאתמ דחא ןמוא

 ןוזמה תלבוהל תולגעו םיסוס רפסמ היה ,לשמל ,תואטיגה ינשב

 ועלצ םיסוסה לכ טעמכ םלוא .םינוש הרובחת יכרצלו ריעה ןמ

 ןיב .תולקלוקמ ויה תולגעהו םהילגרל לזרב-תוסרפ רסוחמ

 תא תושעלו םיסוסה תא לזרפל עדיש שיא אצמנ אל םידוהיה

 םיחפנ םנמא ואצמנ וטיגה תבריקב) תולגעב םישורדה םינוקיתה

 אובל ףאו םתורישב שמתשהל היה רוסא םידוהיל לבא .םיטָאל

 .הנבוק ישנא לש םאוב םע דימ וקלוס הלא םיישק .(םתא עגמב
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 .דחי םג תואטיגה ינשל הליעי התיהש ,החפמ ורדיס םיחפנ ינש

 םירלדנס ,םירונת-ישועב עוושמה רוסחמה ונוקית לע אב ןכ
 התעמ ולחה הסיבכב הקוצמה לע םג .םירחא הכאלמ-ילעבו

 רחאל םינבלה תא סבכל היה השק םירבגל .הגיר וטיגב רבגתהל

 התיהו ,םויל םוימ הלע וטיגב םוהיזה ,ךרפה-תדובעמ םבוש

 לש ןתרזעב הלודג הסבכמ ןאכ החתפתה התע .תופיגמל הנכס

 .הברהב רפוש וטיגב ןויקנה בצמו ,הנבוקמ םישנ רפסמ

 םאוב דע .וטיגל ןוזמ תקפסאב הנבוק ישנא וארה בר ץרמ

 ברו ,םהשלכ ןוזמ-יכרצמ גישהל תלוכיה טעמכ ןאכ התיה אל

 ןאכ חתפתה םיקווטילה לש םתמזיב .םישנאה לש םלבס היה

 התיה הז חטשב םתלועפו ,רחסמה זכור םדיב .ןוזמ קוש ןיעמ

 םע ונתנו-ואשנ ןטק אל ןוכיסבו הבר המרעהב .ףקיה-תבר

 םהמ ושכרו םהיתוגולפב הדובעה ידכ ךות םינמרגה םעו םיטָאלה

 םבושב ,וטיגל םיסינכמ ויה םיכרצמה תא .דועו האמח ,םחל

 ברע ידמ .תושפנ-תנכס ךותו תונוש האווסה-יכרדב ,הדובעהמ

 -יכרצמ תונקל םיאב ויהש ,םישנאמ "םיאטילה םיקולבה" ומה

 תא שוכרל ידכ ,ןאכל עיגהל וצמאתה ךיירה ידוהי םג .ןוזמ

 ןיעמ םג הז םוקמב חתפ םיקווטילה דחא .םיינויחה םיכרצמה

 אוה רבודמה יכ ,רוכזל שי ןאכו .הנטק היפאמ םע הפק-תיב

 -וקמב ואצמנ םויה-תועש לכו םירבג ויה םלוכ ויבשותש וטיגב

 הז "ירחסמ זכרמ" לע .וטיגל ורזח ברע םע קרו הדובעה-תומ

 םירקבמ ויה םה ;רמשמה ישנא ןיבמ םינמרגהמ המכ םג ועדי

 תא םילבקמ ויה םהבש םיבושחהו ,"דוביכ" םשל םימעפל ןאכ

 ןוה ורבצ םישנא המכ .םנועמב תודחוימ תוליבחב "םקלח"'
 ראשנ םא םג ,םהמ דחא ףאלש ןבומכ םלוא ,הז םרחסממ

 .ןוהה ןמ רבד רתונ אל ,םייחב

 הרבחה ייחב םג הגיר וטיגב הרכינ םיקווטילה לש םתלועפ

 לכל תורשפאה ןאכ התיה דאמ תמצמוצמ ,םנמא .תוברתהו

 ,תונוטלשה דצמ רומחה רוסיאה דבלמ ןכש ,תירוביצ הדובע
 טעמכ ירהש ,הרבח לכמ וקחרתהו םישידא םישנאה םג ויה

 תאז לכב .המויא תודידב ילוכאו םידומלגו םילוכש ויה םלוכ

 תמייוסמ תוליעפ םידחוימה םיאנתבו הז םוקמב םג םיבר וארה
 .וז הדובעב קלח וחקל אטיל ישנא ףאו .רוביצהו הרבחה ייחב

 ,(הנבוקב הטילמרכ תנוכש לש הבר) אדיורב ןורהא 'ר םינברה

 קוזיחל תובר ושע זור םייח 'רו הקדובאלס תבישימ רש ףסוי 'ר

 הרות םיציברמ ויה השק הדובעו חור-רצוק לש בצמבו ,תדה

 תועונתב םיקווטילה לש םתופתתשה םג התיה הבושח .וטיגב

 וטיגב ונגראתהש תורפסל םיגוחב .ןלהל רבודי דוע הז לעו ,ירמה

 .תואצרהב ועיפוה תחא אלו ,דבכנ םוקמ םיקווטילה בוש וספת

 ,סטיוול םירמ) הנבוק ישנאמ המכ וטיגה ןורטאיתב ופתתשה ןכ

 םידליל ןורטאית דסי ףא ןילוגרמ הירכז .(פיא רמ ,רפ 'בג
 .הבר החלצהב תוגצה המכ וב םייבו זיחמהו

 וטיגה לופיחו תונברק 3

  םג ןטק היה אל הגירב אטיל ישנא ברקמ תונברקה רפסמ

 ללכ ךרדב םש בשחנ הז ןמז-קרפש ףא ,םאובל הנושארה הנשב

 ,הנבוק וטיג לש "טארנטסטלא"ה לא בתכמ יפל .טקשה תפוקתל

 ידיב בתכנו 1943 לירפאב תדחוימ תונמדזהב םשל רבעוהש

 רפסמ הלע -- הגירב אוה םג זא היהש ,הלא תורוש בתוכ

 תא טרפמה ,הז חוויד .שיא 26-ל 1943 סראמ ףוס דע תונברקה

 ,בערב ותמש םישנא 8-ו ורונש שיא 18 ללוכ ,תוומה ירקמ לכ

 .ךרפ-תדובעבו תולחמב
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 רפסמ הברהב הלע 1943 תנש לש םיאבה םישדוחב םלוא

 .תונברקה

 היה רכינ הב ,ירמ-תעונת המק הגיר וטיגב םידוהיה ברקב
 ועיגהש ,תונושארה תועידיה םע .םיקווטילה לש ליעפה םקלח

 עבורב ,ונייה ,"טוקריסקה הנחמ"ב ירמ תוליעפ לע םינמרגל

 ישנא לש "היצקא"ה דימ האב ,חרזמה ידוהי ובשי וב וטיגה
 םישישקה לש ןכו  (טסניד-סגנונדרוא ,רדסה-תוריש) הרטשמה
 םידושח חרזמה ידוהי לש הרטשמה ישנא יכ ,הארנ .הז עבורב
 םיליעפ ויה םהמ םיבר םנמאו -- תונוטלשה יניעב רבכמ ויה
 היה ךירצ הז שנוע .הדוקפה םוי אב התעו -- ירמה-תעונתב
 דקפמ ,הזוארק לש וירבדכ ,םידוהיל "תיניצר חרהזא" שמשל
 רבוטקואב 31-ה לש ורקובב .היצקאה רחאל ומסרופש ,וטיגה

 אטיל ישנאמ 3 םהבו ,םידוהי םירטוש 41 וטיגה ךותב ורונ 2
 תוניצרל קוזיח רתיל .(סטיוול ,קרוב ןמרה ,ץש יאמש)
 םכותבו ,הנחמבש םישישקהמ 108 םוי ותואב וחצרנ ,הרהזאה
 .(רלוטס ,אירול השוי ,טחוש השמ) אטיל ישנאמ 3

 ,תבש התואב תוערואמה ונוכש יפכ ,"הרטשמה לש היצקאה'

 .הרבג תוליעפה ,ךפיהל .וטיגב ירמה-תעונתל ץק המש אל

 -ירצה דחא דיל .ירי ינומיאו קשנ תשיכר לע שגד םשוה רקיעב

 תנקתה לש ינכטה עוציבב .קשנל הווסומ ןסחמ ןקתוה וטיגב םיפ

 יכדרמו בולאוואגאז שריה םיאנבוקה ינש תובר ומרת ןסחמה
 .םידידקוביחב בשי אל ופאטשיגה ןונגנמ םג םלוא .הנראמאג

 הלחה 1943 ביבאבו ,לעשו דעצ לכ לע וברא םינמרגה ינכוס

 -ווטיל םג םהיניבו ,םישנא ורסאנ םוי ידמ טעמכ .םירסאמ תרוש

 טעמכו ,םיריעצ תורשע ופאטשיגה דיל ולפנ רצק ןמז ךות .םיק

 11-בש דע וכבתסנו ולגלגתנ םינינעה .העונתה יליעפמ םלוכ
 םרסאמל איבה הז .קשנה-ןסחמ תא םינמרגה וליג 1943 ילויב

 .אטיל ישנאמ דועו בולאוואגאז םג םהיניבו ,שיא 300-כ לש

 .םייחב דוע וארנ אלו תוירזכאב ונוע םירסאנה לכ

 םינמרגה ולחה 1943 ילוי עצמאמ .ץרחנ הגיר וטיג לש ולרוג
 לא םתוא םיריבעמו תולודג תוצובקב םידוהי וטיגהמ םיאיצומ

 -הנחמל םוסינכה םשו ,הגיר לש רעוימה רברפה ,דלאוורזיִאק

 דלאוורזיאקל קפסל םידוהיה-ןקז לע היה עובש לכב טעמכ .זוכיר

 חרזמה ידוהי לש ,ויקלח ינש לע וטיגתו ,םישנא לש לודג רפסמ

 תא ופיקה 1943 רבמבונב 2-ב .ןקורתנו ךלה ,ךיירה ידוהי לשו

 -רקוא םילייח לש הלודג היפונכ םתאו ופאטשיגה ישנא וטיגה

 .םישנאה לכ תא ושריגו םיתבהו תובוחרה לכב וטשפ םהו ,םיניא
 2,300-כ דחיב ,םהיתומאו םידליה לכ ןכו םישושתהו םינקזה
 הדמשהה-תונחמל ורבעוהו וטיגה ןמ הז םויב ואצוה ,שיא
 ,ךיירה ידוהיב רקיעב העגפ וז "היצקא" .ופסינ םשו ,ןילופב
 ואצוה םדבלמ .םידלי םע תומלש תוחפשמ דוע ויה םהל ןכש

 םהיניב) אטיל ישנאמ תורשע המכ ,חרזמה ידוהימ םג םיבר
 ; הנבוקב כ"חאו לממב הליהקה ידבכנמ ,ןילדנא לדנמ 'ר
 ,סיטו'זרג רזייל ;הנבוקמ ןקסעו שבוח ,ץמיש לאכימ שישיה
 ,יקסנבל :הנבוקב יזכרמה ידוהיה קנבה לש ןורחאה ולהנמ
 דחי ,אטיל ישנא לש םידליה לכ ןכו ,(לופמאירמב קנב לעב

 לוסיחה םוי השעמל אוה 1943 רבמבונב ינשה .םהיתוהמא םע
 ,םיקווטילה םכותבו ,וטיגב דוע ודרשש םידוהיה .הגיר וטיג לש
 .דלאוורזיאקל םירופס םימי ךות ורבעוה

 ןאכל ולגוה הגיר ידוהי דבלמ .בחרתנו ךלה דלאוורזיאק הנחמ
 הנליו וטיגמ םידוהי םג ןכו ,קסניוודמו ואבילמ םידוהיה תיראש

 אטיל תודהי

 םהב ,היבטלב תונחמה ראש םג .םירחא תומוקממו ילוואשמו
 ותורמ תחת ודמעוהו דלאוורזיאק לא התע ופנוס ,םידוהי ודבע

 דחאל היה ויתוחולש לכ לע דלאוורזיאק-הנחמ .הז זכרמ לש
 ,ראואז דחא היה הנחמה לש ישארה ודקפמ .םימויאה םיטצאקה

 תונחמב ררתשה ותלהנהב .טסידסכ םסרפתנש ,עשורמ עשר
 ונעתה ןאכ .לובג העדי אל םישנאב תוללעתההו ,םימיא רטשמ

 םיריסאל םה םג וכפהש ,היבטלבש םיקווטילה לכ םג התע

 וא אפוג זכרמב םתומ תא ואצמ םהמ םיברו ,וז תפות לש
 .ויתוחולשמ תחאב

 באטסוג דלאוורזיאק תונחמב ותוצירעב עדונ ראואז דבלמ

 אוה היה םיבר םישדוח .("באטסוג הנרזייא רד") לזרבהישיא

 ועיגהש תועומש יפל .ואדניו תבריקב ,ןגאדנוד החולשב דקפמה

 רבעשל הרומה ,קראמיינ סחנפב ויניע תא ןתנ ,הז הנחממ
 ,ןיליפת ולצא ואצמנ םישופיחה דחאב .הנבוקב "הנבי" היסנמיגב
 םישוליבהו תוקידבה לכבו ,וניע-תבב לעכ םהילע רמוש היהש

 .ודיב הז רבד הלע אל םעפה םלוא ,םריתסהל אילפמ היה

 "ותנה ,תונחמב םישנאש ,ותעד לע תולעהל היה השק באטסוגל

 הנהו -- תושרב אלש םירבד םלצא קיזחהל וזעי ,וחוקיפל םינ
 באטסוג לחה םוי ותואמ !הזכ "ץפח" וינפל התע הלגתנ

 .תוומה והלאגש דע ,דחוימב קראמיינב ללעתהל

 ץיק ףוס דע טעמכ םייקתה ויתוחולש לכ לע דלאוורזיאק

 ואצוה םיפלאו ,םישנא תואמ םש ופסינ ןמזה ךשמב .4

 רבמצדב .אטיל ישנאמ םג םהיניבו ,תורחא תוצראל ורבעוהו

 בערב םיבר ופסינ םהמו שיא םייפלאכ הינוטסאל וחקלנ 3

 ,םינמרגה לש םתגיסנל ךומס ,1944 רבמטפסב .ךרפה-תדובעבו

 לע טוריפ רתיב) הגולק הנחמב שיא 2,000-כ םייח םש ופרשנ

 דלאוורזיאק תונחממ .(הינוטסאב תונחמה לע קרפב -- הז חצר

 ינוי) 'זבינופ דיל הדובע-תונחמל ,אטילל םג שיא 750דכ ולבוה

 .הינמרגב תונחמל םלוכ ורבעוה םיסורה ברקתה םעו ,(4

 יאמב דלאוורזיאק תונחמב הכרענ הנימב תדחוימ "היצקא'
 ."םירוציב תדובע"ל וליאכ ואצוה םידוהי האממ הלעמל .4

 םידוהיה ינומה לש הגירהה-תומוקמ לא םישנאה ולבוה השעמל

 ,םיחאה-תורבק תא חותפל םהילע היה םשו ,הגיר תביבסב
 תא שטשטל םינמרגה וצר הזב .ןפרשלו תויווגה תא איצוהל

 וז הצובקמ דחא ףאש ,ןבומכ .םתגיסנ ינפל םהלש חצרהדישעמ

 םג היה וז הדובעל וחקלנש םיקווטילה ןיב .םייחב ראשנ אל

 .רש ףסוי 'ר ברה

 לכמ םישנאה .דלאוורזיאק לש לוסיחה אב 1944 רבמטפס ףוסב

 תוינאב םיאירבה ורבעוה םשמו ,זכרמה לא ואבוה תוחולשה
 .תוינאב "םוקמ רסוח'"'מ אפוג הגירב ולסוח םישושתה .הינמרגל
 םיקווטיל םג םכותבו דלאוורזיאקמ םילבומה לש לודגה םבור

 ןורהא ברה םג םתומ תא ואצמ םש .הינמרגב תונחמב ופסינ
 רכששיי הרומהו ןילוגרמ הירכז ,זור םייח ברה ,הדיורב
 6"ב הנבוק וטיגמ ואצוהש ,םיפוטחה 380 לכמ .יקסבלימח

 רחאל םייחב ורתונ ,הנושארה היילגהב ויהו 1942 ראורבפב
 .םישנא םירשעכ קר רורחשה

 הבליפש -- הגיר ב

 הנחמ לא וטיגמ .1

 הגירל הנבוק וטיגמ אציש ,ינשה טרופסנרטה ישנא סויג

 300 .םמצע םידוהיה ידיב ולוכ עצוב ,1942 רבוטקואב 23-ב



 תומלש ה

 -נטסטלא"ה .ץרמנ קוידב םהל וקפוס םינמרגה ושרדש םישנאה

 -ועפל רשכוה רבכ ולש ןונגנמהו ,"ופקות" םצעב זא היה "טאר

 יפכ ,"ער תויהל דמלתהל" קיפסהו ךרוצה תעשב תויטסארד תול

 םינושארה וימיב דוע "טארנטסטלא"ה יגיהנממ דחא אטבתהש

 וטיגב רוציל ןונגנמה ישנא ומכחתה הז סויג תארקל .וטיגה לש

 םהל ועייס טעמב אל .תובדנתה לש ףאו בוט ןוצר לש חור-בצמ

 -אלה םבצמ לע וטיגל תוננתסמ ויהש תושולקה תועידיה ןאכ

 הגירב ואצמנש הלא ,ןושארה טרופסנרטה ישנאמ המכ לש עורג

 םהידיב 'טארנטסטלא"ה ישנא וחקל התע .הנש יצחמ הלעמל הז

 םישנהש ,הלומעת םילהנמ ולחהו תוחפשמ דוחיאל המזיה תא

 ועסי -- החפשמ יבורק דועו םיריעצ םיחאו םירוה ןכו ,םידליהו

 -ועה הערל םייוניש לע תועומש וחרפ .הגירב םהיסנרפמ לא

 ומשרג תוחפשמה-ינבמ המכ ,םנמאו .וטיגב םוי לכב אובל םידמ

 םישנא םבורב ,םיבדנתמ םג ויהו ,טרופסנרטל םנוצרמ טעמכ

 םשפנל הלצה חתפ ןיעמ םוקמ יונישב וארש ,םישאוימו םידומלג

 .א םג היה םיבדנתמה ןיב .ןוונמה םפוגל םג ילואו הצוצרה

 םע הנבוקל לגלגתהש ,השראווב "טנמומ" ןומויה ךרוע ,ןמפרג

 .םשמ םיטילפה םרז

 רפסמ שינעהל תונמדזה םג "טארנטסטלא"ה האר הז סויגב

 םיעודי ויה םיבר .םהילע וצברש םיעשפו תונווע לע םישנא

 תוגיהנמל תויצ-יאב ומשאוהו היפכה-תדובעמ םיטמתשמכ וטיגב

 המכו ,וטיגב םינוירב םג ויהו .רוביצה לוע תקירפבו תימינפה

 לש םשוריגב .םירחא םיילילפ םישעמו תובינג ןאכ ועציב םישנא

 ןכו ,וטיגל תילארומ הארבה ןיעמ "טארנטסטלא"ה האר הלא

 .וארייו ועמשי ןעמל -- תוגיהנמה לש הטטירוטואל בושח קוזיח

 -ושה לעו ,היילגהל םינודיג לש המישר רשיא "טארנטסטלא"ה

 -חהל םשו ,וטיגה אלכל םסינכהלו םרצעל לטוה םידוהיה םירט

 ולח עוציבה בלשב םלוא .הגירל טרופסנרטה תאצ דע םקיז

 םיאיצומה .םינודינה םישנאה ןמ אקוד-ואל וחקלו ,םייוניש

 רקש-תולילעל ,תוליעמל תונמדזה םהידיל ןאכ הלפנ -- לעופל

 תרומת אלכה ןמ וררחוש םישנא רפסמ .תונוש תויצניבמוקלו

 .םירחא ואלכנ םמוקמבו ,הפיקת תולדתשה יפל וא ,ףסכ-רפוכ

 ופטחנ דוע טרופסנרטה תאיצי ינפל םינורחאה םיעגרב טעמכ

 -ומלגו עשי-ירסח ויה לבא ,אטח לכמ םייקנ םנמא ויהש ,םישנא

 ףוקזל שיש רבדה ,םוקמ לכמ .םנעמל קדצ שרוד לכ אללו םיד

 דוצמ עגמנ הז סויגבש ,אוה "טארנטסטלא"ה לש ותוכזל

 -ערקב רשא תוידגרטה םג וענמנ ךכבו וטיגב םינמרגה דצמ

 התלע התע .הנושארה היילגהל סויגה תובקעב ואבש ,תוחפשמ

 שיש ,ףיקת ינוגרא ףוגכ וטיגה ךותב "טארנטסטלא"ה לש ונרק

 ןוצר םג םעפה קיפה קפס ילב .ודובכב עוגפל ןיאו וב בשחתהל

 תלעב תידוהי-תוגיהנמ וב וארש ,םינמרגה םיטילשה תאמ

 .תלוכי
 םישנאה 300-ו ,רבוטקואב 24-ב הגירל עיגה טרופסנרטה

 הרימשל ורסמנ םש ,דחוימ ןינבל םלוכ וסנכוהו וטיגל ורבעוה

 תושיגפה -- בל דע םיעגונ תוזחמ ויה .תידוהיה הרטשמה ידיב

 םג ויהו ;תוירזכאב הזמ הז וערקנש ,תוחפשמה-ינב ןיבש

 וא םהישנא תא ןאכ ואצמ אל םיבורקו תוחפשמ המכ : תוידגרט

 ובשי טרופסנרטה ישנא .וחצרנ רבכ ןמזה ךשמב יכ ,םהיסנרפמ

 םוקמ ,הגיר לש רברפ ,הבליפשל ורבעוה זאו ,םימי 3 קר ןאכ

 .וערקנ בוש תוחפשמה .דחוימ הנחמב וקזחוה םשו ,וטיגהמ קוחר

 ובשיש ,םהירוה לא ולבוה רשא םידלי המכ קר וראשוה וטיגב

 וטיגב םיבר םיקווטיל .ןושארה טרופסנרטהמ םישנאה םע ןאכ
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 הנחמהמ םתיב-ינב תא איצוהל ידכ ,תויולדתשהב התע ולחה

 םישדוח המכ רחאל קר םלוא .םהילא םריבעהלו הבליפשב

 .דבלב םידיחי ידיב רבדה הלע ,םילק אל םיצמאמבו

 ואצוה הז םוקמלו ,הפועתה-הדשל ךומס הנחמה היה הבליפשב

 10 יגב םידלי םג הדובעב ויה םיבייח .הדובעל םישנאה םוי םוי

 הגולפ דיל תדחוימ הצובקכ הפועתה-הדשב ודבע םה .הלעמו

 תחא התנומ תוקוניתה לעו 10 ליגמ םיריעצה לע .הלודג תחא

 הנחמה דקפמ .הדובעב ויה םהירוהש ןמזב תלפטמכ תוהמאה

 רטשמהו (ריואה-ליח) הפאווטפולה ברקמ ויה רמשמה-ישנאו

 טעמ-אל ררימ הנחמב םישנאה ייח תא .ידמל רומח היה םש

 ןמ לזגו טחסש ,תחשומו ימומרע סופיט ,רכאמוש לבפדלפה

 םיישארה םיחיגשמה ויה הפועתה-הדשב .ךרע-רבד לכ םישנאה

 םישנאה םלוא .םהב ורזכאתהו םידוהיב וללעתהש ,םיררוצ םיצאנ

 תחא החפשמ ןיעמ הנחמב וויה םלוכו ,תונלבסב לועב ואשנ

 -יפשב וארנ .לרוגלו םיעגפלו לבסל םיחא ,םיקווטיל לש הלודג

 םישנאה ויה תובורק םיתעל .הרבח-ייח לש םינצינ םג הבל

 םג ויה .תותבשב םייונפה םיעגרב רקיעבו רוביצב םיללפתמ

 הבליפש ישנא ואצמ םיבר םירבדב .תורפס יקרפ אתווצב םיארוק

 רויאמה ,הפועתה-הדש לש םילהנמה דחא לצא תבשק ןזוא

 ,הנחמב םינטקה םידליל גאד אוה .ןוגה םדאו קודא ירצונ ,רללאק

 םירשכ םילכאמו תוצמ תקפסאב ג''שת חספב םישנאל רזע םגו

 םיכרוע םישנאה ויה ודודיעבו ותושרב .םירדסה תכירעב ןכו

 -רגש) תילארטאית הצובק הנגראתה ףאו ,הנחמב םילק םירודיב

 ,(יקסרובדוקוסיו תיב -- תחא החפשמ ינב 6 ויה ירקיעה הניע

 ,שידיאב םיחדבמ םירבד םיקרפל הגיצמ התיהש

 דלאוורזיאק לש החולש 2

 הפועתה-הדש .הבליפש הנחמב םיבר םידוהי ופסונ 1943 ץיקב

 תא קפסל לטוה הגירב וטיגה לעו ,הדובע-תוחוכל היה קוקז

 ישנאמ םיקווטיל םג ויה םירבעומה ןיב .שורדה םישנאה רפסמ

 הלדג הבליפשב תיקווטילה החפשמה .ןושארה טרופסנרטה

 ,םייטנגילטניא תוחוכו רוביצ-ישנא המכ םג הילא ופסונ .רפסמב

 הז בצמ םלוא .תיתרבחה תוליעפב תומדקתהו הזוזת השגרוהו

 : הבליפשב רומח יוניש לח ץיקה ימימ דחאב .בר ןמז ךרא אל

 אצוה םוקמה .(טַאצאק) זוכיר-הנחמל ךפה הדובעה"הנחמ

 זכרמ ,דלאוורזיאק לש החולשל היהו הפאווטפולה לש החוקיפמ

 .בחרמב םיטצאקה

 םיטילשמ ולחהו .ס.ס לש רמשמ-ישנא ועיגה הבליפש לא

 הכאלמ לע חצנל .םיטצאקב םיגוהנ ויהש םירדסה תא הנחמב

 חלשנ ,שדחה רטשמה תא "םדב רידחהל" ידכ רקיעבו ,וז

 רכזוהש ,הצמישל עודיה לזרבה-שיא באטסוג דלאוורזיאקמ

 הפיא" .רבדל םידוהיה תא דמלל התיה וכרד תישאר .ליעל רבכ

 עבק אוהו .םישנאל ויתולאש תא ןווכמ היה -- "? אצמנ התא

 ."םלועה יעשופל ןישנוע-הנחמב ריסא ינא" : הבושתל חסונה תא

 וילא הציצמ ול התארנ תוניצר-יא וזיא .ול יד היה אל ךכב םלוא

 היה -- "!+? תוממותשה ןאכ המ" .םידוהיה לש םהיניעמ דימת

 לעמ ההימתה תא החומ לחה זאו .שחנ ךושנכ עתפל ץפוק

 "טרופס" ינומיא ואב .שממ "תוחכוה"ב םידוהיה לש םהינפ

 ררתשה םימיאה רטשמ .ולשמ תוירוקמ תוטישב םינושמו םינוש

 .םוניהגל ךפה הנחמהו

 1943 רבמצדב .באטסוג לש ותכל םע הנחמל האב הלודג החוור

 ךישמה םש םגו) ואדניו דיל ןגאדנוד הנחמ לא רבעוה אוה
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 -ופס םישדוח ךות וידי-לע ולסוח תואמל םידוהי ; "ותלועפ"ב

 לש הדי .הבליפשב קספ אל רבכ טצאקה רטשמ םלוא .(םיר

 -עתהו וללותשה .ס.סה רמשמו הידקפמ .התפרה אל דלאוורזיאק

 .בערבו רוקב םג ולפנ םיללחו ,הנחמה לע רבע השק ףרוח .ולל

 רהדשב הדובעה תא הלק העשל שוטנל וסינש םידוהיה ןמ םיבר

 וספתנ -- ןוזמ גישהל ידכ יוג לש תיבל רוסלו הפועתה

 וטטוש אפוג הפועתה-הדשב .םהייחב ךכ לע ומלישש םהמו
 םע םירבדב אבש ידוהי לכ ירחא ושלבו ופאטש"גה ישנא

 לע םג .םיגוש םיצפחב ןוזמ םיפילחמ ויהש ,םייראה םידבועה

 ריעצה םהיניבו הנחמה ישנאמ המכ םהייח תא וחפק הז אטח

 .רנשריק ריאמ ברה לש ונב ,רנשריק ןימינב

 לכ ףא לע .םחורב ולפנ אלו וכדכוד אל םידוהיה ,םוקמ לכמ

 רורחשל היפצהו ,הוקתה םבלמ התרכנ אל םיעגפהו תורצה

 ןאכ הדמע םישנאה ינומהל .םויל םוימ הרבג הבורק הלואגלו

 םיקיתווה ויהש ,אטיל ידוהי לש תיממעה תויסיסעה הברהב

 ,הנושארה היילגההמ םיקווטיל תורשע ופסונ דוע םהילאו הנחמב

 -- דלאוורזיאקמ םיחולשמה םע הבליפשל התע ועיגה רשא

 רולקלופה .הזה אכבה-קמעב תדדועמו הבוט חור ורשה הלאו

 אפרמ היהו םיירוקמו םינוש םינווגב ןאכ הלגתנ יאטילה ידוהיה

 -יחיגשמ דעו םהילודג ןמל ,םיצאנל יאנג-ייוניכ ואצמוה .שפנל

 תוצילע ,תופירח תורמימ וחרפוה םוי םוי .רמשמהו הדובעה

 ישנא לש םהילולעת לעו היעגפו הדובעה ךלהמ לע תוגיעלמו

 םינמרגה לש םבצמ לעו הקיטילופב תוחלוממ תוחידב ןכו .ס.סה

 הפוריא ידוהיו ,םודדועו תוירבה תא ורדיב הלא םירבד .תיזחב

 -למהו םייוניכה תא אטבל ודיפקה ףא ,םיקָאיה דוחיבו ,תיזכרמה

 םינברה ויה ןכ .יאטילה םאטבמב אקוודו שידיאב םרוקמב תורמ

 םישנאה בל תא םיקזחמ ,רנשריק ריאמ 'רו זור םייח 'ר ,אטילמ

 ינוגינב -- ןוספלוו דוד ןזחהו ,הרות ירבדב םתוא םימיענמו

 ,הביבסב םיטצאקה לכב עדונ דחוימה ויפואו הנחמה עמש .הליפת

 דלאוורזיאק" םשב הבליפש תא םינציל םידוהי וניכ ידכב אלו
 ."אטילד

 אלל םוי טעמכ רבע אל .ולשב ךישמה טצאקה דלאוורזיאקו
 22"ב דלאוורזיאק תונחמב הכרענ הלודג היצקא .תונערופ

 םישושתו םישישק ףלאמ הלעמל ואצוה הז םויב .1944 לירפאב

 הערל םתוא הנייצ .ס.סה לש "םיאפור תדעו"ש םישנא דועו

 ואצמנש םידליה ראש םג וחקלנ הלאל ףסונ ,תדחוימ היצקלסב

 13 דועו םירגובמ 200 וז היצקלסב ואצוה הבליפשמ .תונחמב

 ישנאמ רכינ רפסמ היה ,הבליפשב דוחיבו ,תונברקה ןיב .םידלי

 םהירוה םע ואבוהש הלאמ ויה ןאכמ ואצוהש םידליה .אטיל

 -תומוקמל ורבעוה םיאצומה לכ .הנבוקמ הינשה היילגהב
 .ופסינ םשו ןילופב הדמשהה

 הבליפש הנחמ לוסיח 3

 הפועתה-הדשב תודובעב םוצמיצ לח 1944 ינוי תישארב

 םיבר .'זבינופ דיל ,אטילל הבליפשמ ורבעוה שיא 750-ו ,הגירב

 דחוימב וצמאתה אל הלא ןכש ,םירבעומה ןיב אטיל ישנא ויה

 תורשקתהל םייוכיס םהינפל ואר םה .הז טרופסנרטמ טמתשהל

 םאצומש םישנאהו ; םהיבורקו םתחפשמ יגב םע הריהמו הבורק
 לש םלרוג לע ןוכנ לא עדוויהל וויק םג אטיל לש הנופצמ

 הוקתה הצצ םבל רתסב ,הזמ רתוי .בחרמה תורייעב םהיבורק

 .הביבסב םתואצמתהו ץראה-תפש תא םתעידיל תודוה החירבל

 תבריקבש טסויאפ רפכל 1944 ינויב 6-ב ולבוה םישנאה

 אטיל תודהי

 םוקמה תרשכהבו תורעיב םיצע תתירכב םש וקסעוהו 'זבינופ

 םידוהי ינומה םג םשל ואבוה ןמז ותואב .לודג הפועת-הדשל

 .הלא םירע דיל ץוח-תונחמב ודבעש ,הנבוקו ילוואש ישנאמ

 הגירמ תוילגהה ישנא ןיב הנושארה השיגפה ןאכ התיה התע

 .החפשמ-ינבו םיבורק םג םהיניב ואצמנו ,אטילב םהיחא ןיבו

 הרזע הטשוה םשמו ,הכומסה ילוואש וטיג םע רשק דימ רצונ

 תוחטבה ףאו הנבוק וטיגמ הרזעו תועידי ועיגה ןכ .הנחמל

 ,וטיגב םהיתוחפשמל םישנא תרזחה ןעמל תושעל
 םג םיריכש םידבועכ וקסעוה הפועתה-הדש לש ותרשכהב

 םיאב ויה ,אטיל ישנאמ רקיעב ,םידוהיהו ,םוקמה ינבמ םיירא

 הלאו רבכמ םידידיו םירכמ םייוג ןאכ ושגפש ויה .םירבדב םתא

 ישנאל עדונ הלא םיאטיל לש םהיפמ .ןוזמ םהל םיאיבמ ויה

 לע ועיבצה םהמ המכ .הביבסב םידוהיה תדמשה לע הנחמה
 ורבקנו ורונ וב םוקמה ןאכ הנה" :רעיה דיל םיחיש אלמ חטש

 דצמ הרזעה לכ המייתסנ הזבו ,"הביבסהו 'זבינופ ידוהי לכ

 וחרבב ,ידוהיל טלקמ תתל תואינ אל םהמ דחא ףא .םיאטילה

 םיסורה ; םינמרגה לש הלודגה הגיסנה ימי םימיהו .הנחמה זמ
 .רתויב ןאכ השלב אל ופאטשיגה לש הניעו ,וברקתה

 אטילל עיגהו ץפק תיזחה-וק .םימי ךיראה אל 'זבינופ הנחמ

 דבכ רמשמ תחתו הלהבב .1944 ילוי תישארב רבכ תיחרזמה

 םשו ,ילוואשל םידוהיה תא 1944 ילויב 12-ב םינמרגה וריבעה

 הפחיר הינמרגל המלש היילגה .ולוסיח ינפל וטיגה דמע רבכ --

 האיצי םשל םהילא ופרטצה התעו ,םידוהיה ישאר לע וז ריעב

 ידכ קר וחתפנ וטיגה ירעש .'זבינופמ םילבומה 3,000דכ םג

 םיבשויל ויה םירגוסמו םירוגס םלוא ,םידוהי דוע אולכלו סינכהל

 ,םידוהיל הקוסעתה לכ הקספוה .הדובעל ףא אצוי ןיאו ,המינפ

 ןאכ ולבקתנ תאז לכבו .םימיא יזוחאו תינרודק וכליה םישנאהו

 לככ םהל ביטיהל ץמאתה דחא לכו ,םיחא-תבהאב םיאבה לכ

 םינושארה ויהו םירופס םימי קר וטיגב ובשי םה .ותלוכי

 ולבוה ילוואש ידוהי םע דחי .ילויב 15-ב הליחתהש ,היילגהל

 םידוהיה םע ושגפנ ןאכ .גיצנד דיל ףוהטוטש הנחמ לא ,הינמרגל

 בוש היה דחא לרוגו -- הנבוק וטיגמ םימיה םתואב ואבוהש

 םישנה לכ טעמכ וראשוה התביבסבו ףוהטוטשב .םלוכל התעמ

 הפוקת ןהילע הרבע הלא תומוקמבו ,הגירל הינשה היילגהה ןמ

 וראשנ ןהמ טעומ רפסמ ךאו ,הדמשהו תויצקלס ,רוק ,בער לש

 .1945 סראמ--ראוני םישדוחב םיסורה ידיב וררחושו םייחב

 ,ואכאד תונחמל ורבעוה םה .םירבגה לש םלרוג םג היה רמו ער
 -ירמאה ידי-לע 1945 יאמ תישארבו לירפא ףוסב רורחשה תעלו
 ,שיא 207-כ הרומאה היילגהה ןמ םירבגה רפסמ היה םיאק

 טרופסנרטה תאצ רחאל הבליפש הגחמב ורתונ דועש םישנאה

 םג תיזחה-וק ברקתהשמ .ץיקה ףוס דע םש וקזחוה ,'זבינופל

 דחא לרוגו ,הינמרג תונחמל םשמו דלאוורזיאקל ורבעוה הגירל

 .ליעל רבוד םהילעש ,הנושארה היילגהה ןמ םישנאלו םהל היה

 וחילצה ,הבליפשב ובשי רשא ,אטיל ישנאמ םידוהי המכ

 ,רעיה-תגולפב ודבע הלא םישנא .הנחמה לוסיח םע חורבל

 ,רפסמב 25 ,םיריעצ םיקווטילמ הלוכ טעמכ תבכרומ התיהש

 -ןופצב תורעיל וחלשנ םה ץיקה ישדוחב .הנחמבש םינוסחהמ

 הפועתה-הדש יכרצל םיצע תביטחב םודיבעה םש ,היבטל

 יטייבוסה אבצה ברקתה םע ,1944 ילוי תישארב .הבליפשב

 ישנאל עדונ ,תורעיב םיחתותה יחטמ רבכ ועמשנ תע ,םדקתמה

 .חבליפש הנחמ לא ,הגירל םריזחהל הדוקפ העיגה יכ הגולפה



 תומ לש ה

 וטלמנ םישנא הרשעכו ,חורבל הטלחהה הלמג םהמ םיבר בלב

 ואבחתה ,תובר תונכס ךות ודדנ םימי שדוחכ .הלילה-תכשחב

 .םוקמב םתדובע תעב םוריכהש ,םייוג לש םהיתבבו תורעיב

 םיסורה יווק לא עיגהל םיחרובה ןמ השימח וחילצה טסוגואב

 ריפש םהרבאו ןמחנ םיחאה -- םהמ םיינש .םייחב וראשנו -

 .לארשיל םיעבשה תונשב ולע --

 הינוטסא | .ג

 ייטוקריסק''ה .1
 לש ומויק ןמזב הנבוקמ םידוהי לש רתויב הלודגה היילגהה

 .1943 רבוטקוא ףוסב הינוטסאל אציש טרופסנרטה היה וטיגה

 םג הוולמ התיה הרבעההו ,הז םויב ואצוה שפנ 700,/2זכ

 תפוקת" לש הפוסב וטיגה לע הצפק וז תונערופ ."היצקא"ב

 "תויצקא"ה תפוקת רמג ןמל ,םייתנשכ םש הכשמנש "טקשה

 םיטסימיטפואה ףאו ,דוסיה דע ועזעוז םינומהה .1941 ויתסב

 וז היילגה םע .תואבל הוקת ביבש לכ םהמ התע לטינ וטיגבש

 .לוסיחה בלש -- הנבוק וטיג תורוקב ןורחאה בלשה השעמל לחה

 עצבל טילחה ינמרגה לשממהש עדונ 1943 ץיק ףוסב דוע

 ןכו זוכיר-הנחמל וכפהל ,ונייה ,וטיגה לש ודמעמב לודג יוניש

 לש ושוריפ .וטיגה תייסולכוא לש הבור בור תא "טקרסק''ל

 -ושה םילעופה בור תא איצוהל היה (היצנרזק) הז "טוקריסק"

 וטיגהמ ,םהיתוחפשמ םע דחי ,היפכה-תודובע ידבוע ,םינ

 .וטיגה ןמ לודג אל קחרמב ,םתדובע תומוקמ תבריקב םבישוהלו

 םורגתש הריזג "טוקריסק"ה ןינע לכב ואר וטיגה יבשות

 הזב היהיש םירובס ויה םיטעמ אל לבא ,תובר תואלת םישנאל

 טוסקלאב הפועתה-הדש תמקה .םתדובע תייעבל ןורתפ ןיעמ

 : בלב םימסרכמ ולחה םירומח תוששחו םויס תארקל הברקתה

 םידוהי םידבועל דוע םיקוקז ויהי אל םינמרגהש זא רבוד תובר

 אב הנהו .וטיגל תוילרוג תואצותב ךורכ תויהל לולע הז רבדו

 אלה התעמ : תוששחה תא הבר הדימב גיפהו "טוקריסק"ה ןינע

 החכוה םג הארנכו םידוהיה ליבשב הדובעה םוחת בחרוי

 ,וטיגה לש ומויקל םייוכיסה םג ורבג "טוקריסק"ה םע .םתוליעי

 "הדובעה תונחמ' ליבשב םישנאה תא קפסל היהי וילע ןכש

 םידוהיה לש םיימינפה םירודיסה וזכורי "טארנטסטלא''ה ידיבו

 םיתורישל הגאד ,םידגב תקפסא ,ןוזמ תקולח ןוגכ תונחמב

 תדחוימ הדעו זא המקוה "טארנטסטלא"ה דיל .המודכו םייאופר

 סויגל תומישרה תכירע הלטוה הילעש -- "טוקריסק'"'ה תדעו --

 .ומקויש הדובעה-תונחמ ליבשב םישנאה

 שיא ,שדח דקפמ הנבוק וטיגל עיגה 1943 רבמטפס תליחתב

 עצבל היה ןושארה ודיקפתש ,הקג רריפמרוטשרבוא .ס.סה

 וטיגה ןמ םישנא לש בר רפסמ איצוהל ונייה ,לודג "טוקריסק"

 -ישר וניכי יכ ,התיה הנושארה ותדוקפ .הדובע-הנחמב םזכרלו

 םירבעומ תויהל ,ריבסהש יפכ ,םידיתעש ,שיא 3.500 לש המ

 (ףרוט) לובכהו תורעיה רוזאב ,"יאי'ציארי'זָא"ב לובכ תודובעל

 מ"ק 35 לש קחרמ ,הדורזובולזאקו קושיזיפאס תורייעה ןיבש

 .הנבוקמ

 ללכבו ,"טארנטסטלא"ה לע לטוה אל דוע הזכ לודג סויג

 רפסמ קפסל היה רשפא-יאו ,וטיגב הדובעה-תוחוכ ויה םיטעמ

 ,הלא םיישק לע םתעד ונתנ םינמרגהש המוד .בר הכ םידבוע

 םירבעומהש ונייה ,םילועמ הדובע-תוחוכ םעפה ועבת אל םהו

 ומיכסה הז הרקמב .השק תינפוג הדובעל םימיאתמו םינוסח ויהי
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 םינטקה ןהידלי לע ,תולודגו תומלש תוחפשמ םג לבקל םינמרגה

 ,תועידי וצפוה םיינמרגה תונוטלשה םשב .םינקזה םירוהה לעו

 תודסומ וב ויהיו וטיג ןיעמ אוה םג היהי שדחה םוקמהש
 תויחאו םיאפור םג סייגל היה ךירצ ןכל .םיירוביצ םיתורישו

 םיימינפה םינינעה תא להנל ועדייש ,םיטנגילטניא םישנא ללכבו

 .הנבוק וטיג תנוכתמכ -- ןגראתהל דמועה זכרמה לש

 יטוטהלבו םינמרגה לש םהיכרדב םיסונמ רבכ ויה וטיגה ישנא

 רבודמש ,קיסהל םילוכי ויה לק ןויע ךותש ןכתי .םהלש האווסהה

 וננתסהש תועידיה ירורפ .''ליגרו טושפ טוקריסק"ב אל םעפה

 תונורכזו תואוושה טעמ אל תולעהל ויה םילוכי סויגה ןונכת לע

 אל םלוא .םייתנשכ ינפל הז וטיגב "תויצקא"ה ימימ םידירחמ

 םייחה ףטש .םיבורמ םילוקישלו תוריקחל םוקמה היה וטיגה

 ףדהו ףחד ,קספה אלל רצוקו ברואה תוומה תובקעב ,םייעגרה

 לולעה ,ןויגהה ירחא רותל אל :ירקיע וצ בגא ,הלועפלו העונתל

 ,רמול ךירצ ןיאו .הרועפ םוהת ינפב קר וטיגה שיא תא דימעהל

 םיליעפה םינקסעה םע תונמיהל ולכי אל םינססהו םינטטח יכ
 .וטיגבש

 .הלועפל ץרמ-הנשמב שגינ "טארנטסטלא"ה לש ןונגנמה

 דחוימב םעפה רזענ ,םיסויג עוציבב שכרש ,ברה ונויסנ לע ףסונ

 תולודג וזח רבכ וטיגב םיבר .םישנאב ןנקמה םזימיטפואב

 וליאכ ,יאי'ציארי'זאב םוקל דמועה שדחה הנחמל תודבכנו

 ייטארנטסטלא"ה ליחתה וז הניחבמ .בושחו לודג זכרמ םש םוקי

 תונמלו ורבעויש םישנאל תירוביצ הכרדה יניינעב םג לפטל

 תדעו : הנוכתה התבר וטיגב .שדחה וטיגב המיאתמ תוגיהנמ םהל

 םידעוימה לש תומישר תכירעב תויאשחב הכישמה "טוקריסק"ה

 תא גיפהל ותלוכי לככ השע "טארנטסטלא"ה ןונגנמו ,סויגל

 .הרבעהה ינפמ םישנאה דחפ

 ינויצ ןקסע ,ןוזלק המלש םונורגאה לע ליטה "טארנטסטלא"ה

 תינכת תופיחדב דבעל ,אטילב תידוהיה היצרפואוקה ילהנממו

 השיגהלו ,יאי'ציארי'זאב םידוהיה ייח לש ימינפה םנוגראל
 תינכתה עוציב לע דקפוה ןוזלק ."טארנטסטלא"ה לש ורושיאל

 .םוקמב םידוהיה-שאר תויהל דעויש שיאכ

 דוביעל תוצירחב ןוזלק שגינ תילאיר הסיפת לעב ותויהב

 ,םוקמה עבט לע וטיגב םישנא לואשל הבריה אוה .תינכתה

 ,ןמז רובעכ .לובכ תיירכלו םיצע תתירכל םיחמומ םע ץעייתהו

 זא בצינ יכ ,ולא תורוש בתוכל רפיס ,ואכאד הנחמב ותויהב
 יפמ תורהבהלו םיפסונ םיטרפל היה קוקז .תושק תולאש ינפב

 ךלהמב הנהו .םהמ דחא לא הנפ אוהו ,"טארנטסטלא"ה ישנא
 רחא לילצ לעב םוקמ לש םש הזיא עומשל עתפוה החישה

 הז שדח םש םגש אלא דוע אלו ,"יאי'ציארי'זא'מ ירמגל

 המ יבגל תוריתס הליג ןכו ,רבודה לש ויפמ םוגמגב אצי

 תופירחב החמו זגר אוה .הז "טוקריסק" לע וטיגב עודי היהש
 .וז ןיעמ תלפרועמ הרבעה-תינכתל ףרטצהל ול םיעיצמש לע

 תמישרמ קחמנו דיקפתה ןמ ןוזלק ררחוש החישה תובקעב

 דוס רדגב היה ןיינעה לכש ןבומכ .יאי'ציארי'זאל םיאצויה

 תמישר תנכהב הבר תויאשחב הכישמה טוקריסקה-תדעו .סומכ

 ותלוכי לככ השע "טארנטסטלא"ה ןונגנמו ,הרבעהל םידעוימה

 םידוהיל שדח זכרמ לע תועומש וצפוה :תוששחה תא גיפהל

 םוימ התלע וטיגה יבשות ברקב תושגרתההו ,יאי'ציארי'זאב
 .םויל
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 היצקלסה 2

 תידוהיה הרטשמה .סויגה לחה (26.10.43) רקובב 'ה םויב

 ררבתנ םירהצה תועשב ךא ,תומישרה יפל ,בצקה אולמב הדבע

 םישנאה .םהל יוצרה בצקב עצובמ אל סויגה יכ ,םינמרגל

 םהו ,רתויב הנושמו הנוש אוה הז סויג ךלהמש םעפה ושיגרה

 לש הדיחי העיפוה וטיגב .סויגב ינשה בוביסה אב זאו .ואבחתה

 אבצב תרשל ורבעו םינמרגה יבשב ויהש ,םיניארקוא םילייח

 תואטיגל ואבוהו ופאטשיגה תושרב ודמע םהמ םיבר .ינמרגה

 וגהנ םה -- םירוכישו רבדל םיחמומכ ."תויצקא" עוציב םשל

 לע וללה ורעתסה -- הלאכ םיעצבמ ינפל הרכשל תותשל

 ודדש םה .ידוהי םדל טהול ןואמצבו הארונ תוירזכאב םיתבה

 לכ ופטחו לאמש לעו ןימי לע םידוהיב וכה ,דיל אבה לכמ
 .םכרד לע הרקנש ידוהי

 הז םויב ואצוה שפנ 2,700-כו הלועפה המייתסנ ברע םע
 םשארבו ,ופאטשיגה ישנא .הפועתהיהדשל ולבוהו ,וטיגהמ

 ושע ,םדוקמ דוע הנבוק ידוהיל עודיה םיחבטה-שאר ,לטיק

 דעו ללועמ ,הדובעל םילגוסמ םניאש לכו ,היצקלס םוקמב וב

 לע וסמעוהו ודרפוה ,םישושתו םילוח ,םישישקו םידלי ,ןקז

 םידלי ,םהיתומא לעמ וערקנ תוקונית .תודחוימ אשמ-תוינוכמ

 5007כ ,םלוכו -- םתיב-ינבמ םינקזו ,םהירוה תועורזמ םינטק

 ןיב דוע וארנ אלו ןילופב הדמשהה-תומוקמל דימ ועסוה ,שפנ

 דירחמה קרפה תא אטיל תואטיגב םג חתפ הז השעמ .םייחה
 םייעובש ורבע אל .םינקזו םידלי לש תודחוימ "תויצקא" לש

 םינקזהו םידליה "תאצוה" לע העידיה העיגה הבורקה ילוואשמו
 .1943 רבמבונב 5-ב םש העצובש ,וטיגהמ

 -תונורקל וסנכוה ,היצקלסב וספתנ אלש ,םיאירבהו םירגובמה

 שיא 100) תונורקב תופיפצה התיה המויא .הנופצ ועסוהו אשמ

 אוה ןכיהל עדי אל שיאו ,םהיריקי לע וכב םישנא ,(דחא לכב

 -סנרטה תא ווילש ,רמשמה ישנא ויה םעפל םעפמ .לבומ ומצע

 םיכרועו ,תוכמו םיפודיג בגא ,תונורקה לא םיצרפתמ ,טרופ

 אלל םישנאה ןמ ודדש םהו ,ףסכלו בהזל ויה םהיניע .םישופיח
 .רוצעמ

 ,וחתפנ תונורקה ,רעי דיל תבכרה הרצע םימי השולש רחאל
 ,הינוטסא תמדא לע התע וכרד םהילגר .הצוחה ואצוה םישנאהו

 םידוהיל וניתמה ןאכ .דקפימ ךורעל םינמרגה ושגינ וז הינחבו

 -ילהנמו הדובע-ינלבק ,הינב-תורבח ילהנמ ,תונחמ-ידקפמ
 "ורדה הדובעה-תוחוכ תא איצוהלו לבקל ואב רשא ,הדובע
 העש הרבע םידוהיל ררבוה רבדהש דע םלוא .םהל םיש
 .שמש ףוטשו חצ ריווא לא תונורקהמ ואצי התע הז .הלק אל

 .םהינפב עתפל החתפנש החוורב וצצורתה רוא-יכומו םימומה
 ,העונתל ,םירבא רושייל ,תוטשפתהל עּויש םימי הז ץווכמה ףוגה

 .םיפופצה תונורקב םתושעל םישנאהמ רצבגש ,םיכרצל תונפיהל
 רחא םישופיחב וצצורתה םיברו ,םנואמצ רובשל וסינ םינומה
 רורב היה אלו ,הנבוקב הפועתה-הדשב ומלענש ,םתחפשמ"ינב
 -מנו הז טרופסנרטב םה םג ועסנש וא היצקלסב וחקלנ םא ,םהל
 ןיב םג הכובמ הליטה וז היסומלרדנא .םוקמב ןאכ התע םיאצ
 םה .תעמשמו רדס טילשהל םדיב הלע אל ףא המ"ןמזו ,םינמרגה

 םידוהי המכ .םהל ועמש םיטעמ לבא -- ומייא ,וקעצ ,ועירתה
 םיפיקזש םישנאה ועדי אל .חורבלו רעיה-יבעל קלתסהל וסינ
 השעמ .םהב םירוי ולחה וללהו -- םיצעה יכבס ןיבמ םיציצמ
 דימו ,בצמה לע םינמרגה תא דימעה םידוהיה לש הז זעונ
 ישאר לע ףקות-הנשמב התחנוה השקה םדי ."וששואתה'

 אטיל תודהי

 בש םירופס םיעגר ךותו ,לאמש לעו ןימי לע וכוהש ,םישנאה

 םינמרגל ושמיש תעמשמה קוזיחל .ונכ לע "ינמרגה רדסה"

 תונברקה -- תויריב התע הז ולפנש ,םידוהיה לש תויווגה שולש

 .הינוטסא תמדא לע וז היילגהל םינושארה

 תונחמב 3

 .םנעטמ לכ טעמכ םישנאהמ חקלנ רעיה דיל ךרענש דקפימב

 .בג-ילימרתב וא דיב וקזחוהש תונטק תוליבח קר םהל וראשוה

 ידקפמ ואב זאו ,הרוש לכב השימח ,תורוש"תורוש וכרענ םה

 רפסמ תא ול חקל םהמ דחא לכו הביבסבש זוכירה-תונחמ

 םידוהיה לע דקפמ לכ רמש התע .וליבשב ובצקוהש תורושה

 .יונישל תנתינ הניאש ,"תרגוסמו המלש הדיחי" לעכ ולש

 אלו ,םהירוהמ םינב ,ןהילעבמ םישנ וז הקולחב ודרפוה ךכו
 תוברו ,תוחפשמ וערקנ די-יחמב .תויכבהו תושקבה וליעוה

 ,הל דעוימה הדובעה-םוקמל הלבוה הדיחי לכ .חצנל -- ןהמ
 תיראש םג םהמ החקלנו םיקדקודמ םישופיח םישנאה ורבע םשו

 יאצוי .םישנה לשו םירבגה לש תורעשה וזזגנ גוהנכ .םהיצפח

 לכל םינותנו זוכירה-תונחמ לש םיריסאל התעמ ויה וטיגה

 .םהב תושענה תועווזה

 תבריקבש תודוקנ המכ דועלו ארָאווייוול ולבוה הנבוק ישנא

 לש יחרזמ-ינופצ רוזיאב אופיא עבקנ םתדובע-םוקמ .אווראנ
 תונחמהו ,רקהו השקה ,חלה המילקאב העודי הפנ ,הינוטסא
 ואבוהש םידוהי םע הנבוק ידוהי ושגפנ ןאכ .תיצוב הביבסב ויה
 חכוויהל ולכי םהינפ הארמ יפלו ,הנליו וטיגמ םישדוח המכ ינפל

 םישנאה תא הפקת העווז .הלא תונחמב םייחה םה םימויא המ
 ידוהי םג התע וליחתה םיאנליווה םע דחי .הרבג תואבל הדרחהו
 תקירפב ,רעי-יצע תביטחב ,םיכרד תלילסב דובעל הנבוק

 םינבא תותיסב ןבורב וקסעוה םישנה .םתניעטבו אשמ-תונורק

 ; תירזכא החגשההו השק התיה תומוקמה לכב הדובעה .םישיבכל
 ףאש ,תיטסאה היסולכואה םע םירשק ויה אלש טעמכ םישנאל

 םג ושע ,הלא םיעגפל ףסונ .םידוהיה יפלכ תוניוע התליג

 .םויל םוימ ובר תונברקהו םישנאב תומש תופיפצהו םוהיזה
 -גזמ .םידוהיה לש םבצמ רתוי דוע ערוה ףרוחה אוב םע

 ישנאב השק ועגפ םיה תבריקו תוזעה תוחורה ,ינופצה ריוואה
 הצרפ ,לודגה הנחמה ,אראווייוובו םיטעומ םימי ורבע אל .אטיל

 םילוחב .םוקמ ספא דע אלמתנ םילוחה-עבור .סופיט תפיגמ
 -שלקניפ רזל ר"'ד ,הנליוומ יקסרוינוק והילא רי'ד רקיעב ולפיט

 םע םשמ לבוהו הנליו וטיגל םדוקמ לגלגתנש ,הנבוקמ ןייט
 המכ דוע םתאו ,הנבוקמ רבמק היפוס ר"ד ןכו ,ןאכל םישנאה

 םיעצמא אלל לבא ,תוריסמב ודבע םה .הנבוקמו הנליוומ תויחא

 רבכש ,הנליו ישנא ןיבמ רקיעבו ,םיתמה ויה םיבר .תופורתו

 ושע םידוהיה םיאפורה .םחוכ תיראש תא םדוקמ ןאכ ודביא
 תא םהמ םילעהלו םינמרגה לע םירעהל ידכ ,םינוש םיצמאמ

 ךלה םילוחה רפסמ .םדיב הלע אל רבדה ךא ,הפיגמה רבד

 לע רגסה זא וזירכה םינמרגה .בכשמל ולפנ תויחאה םגו ברו
 אופיא הלטינ םישגאהמ .וקספוה ץוחה םע םירשקה לכו ,הנחמה
 דוע הטשפתה הפיגמהו ,דצה ןמ והשלכ ןוזמ גישהל תלוכיה םג

 לש ישארה אפורה הנחמב עיפוה הלאה םימיה םצעב ,דועו
 דגנל .םידוהיה לע לודג דחפ ליפה ורוקיב .ןמטוב ןופ הטמה

 -תיב לש והארמ וארומ לכב התע דמע הנבוק ישנא לש םהיניע

 םלואו .וב רשא םילוחה לע שאב רעובה ,הנבוק וטיגב םילוחה



 תומ לש ה

 אלל רבע רוקיבהו ,תונחמה ישנאל לזמה םהל קחיש םעפה

 .תואצות

 םיסורה תפקתהו ,בחרמה לכב תוברקה וחקלתה ןמז ותואב

 םידוהיה .אווראנ לבחל תיזחה הברקתה 1944 ראוניב .הרבג

 תונחמה ראשו אראווייוומ םינמרגה ידיזלע הלהבב ואצוה

 ולבוה ,תומ דע םיפייעו םיבער ,לודג רוקבו בר גלשב .הביבסב

 םילוטלט רחאל .הברעמ ,תולילב ףאו ,קספה אלל ,לגרב םישנאה

 .הגולקו ילויוויק ,אדָארֶאב רקיעב םידוהיה וזכור םיבר םייוניעו

 רבכ ואצמנ ןאכ םג .לגרב םישנאה רומאכ ועיגה ילויוויק לא

 ןוגכ ,םיעודי םישנא םהיניבו ,הנליו וטיגמ םידוהי םדוקמ

 .יקסני'צוטס סדנהמה ,יקסיבוקלוו ןואיל ר''ד ,יקסנלפק-ןלפק דוד

 ר''ד ,םריע ןב תא םג הז הנחמב הנבוק ישנא ואצמ םתעתפהל

 תונורחאה םינשב בשיש ,קהבומה גוגדפה ,ןייטשדלפ חמצ

 המכ .הדובעל לגוסמ אלו דאמ דע שושת רבכ היה אוה .הנליווב

 ודיב הלע םתרזעבו ,םתלוכי לכב התעמ וב וכמת ויריקוממ

 .תופוכתה תויצקלסהמ המ-ןמז דוע ץלחיהל ףאו דמעמ קיזחהל

 םיזאגו טפנ תקפהל םינמוטיב תיירכב ודבע ילויוויקב םישנאה

 םירחאה תונחמב םיאנתה תמועל ער אל בשחנ ןאכ םבצמו

 םינגומ ויהו ,םימשה תפיכ תחת ,ץוחב ודבע אל םבור .הינוטסאב

 הדובעה תועשב ושגפנ הזל ףסונ .רוקהו םשגה ינפמ םיניינבב

 גישהל תורשפאה םהל התיה םהידי-לעו ,םינוטסאה םילעופה םע

 ויה םישורדו ,ידמל תנכוסמ התיה המצע הדובעה םלוא .ןוזמ

 ,דחי םג םירבדה ינש ורסח םידוהילו ,ןויסינו הנוכנ הכרדה ןאכ

 ולערוה םישנא .הדובעה-תונואת םכותב ויה תובורמ ןכלו

 ויה םינותנ הדובעה דבלמ .תוומדירקמ ףא ועריאו םיזאגב

 םידוהיה תא םיאיבמ ויה ילויוויקל .ףסונ דחוימ לבסל םישנאה

 םיחצור ויה הנחמבו ,הביבסה תורעיב וספתנש ,.םיחרובה

 םיספתנה תא םיצלאמ םינמרגה ויה תחא העבג דיל .םתוא

 םישעמ .םידוהיה לכ יניעל -- םהב ורי םוקמב ובו ,רוב רופחל

 .הנחמב הארונ תורדק םירשמ ויה ,תופוכת ונשנש ,הלא

 רקיעב וזכור התביבסו אראווייוומ ורבעוהש םילוחה םידוהיה

 ןאכ וליעוה אל .דאמ דע םיעורג םיאנתב םש וקזחוהו אדַארֶאב

 התיה התומתה ; םידוהיה תויחאהו םיאפורה לש םהיצמאמ לכ

 םהילאו ,ץליפלוג הנחמל םילוח תוצובק ורבעוה הדָארָאמ .הלודג

 םג םיאפורכ וקסעוה ץליפדלוגב .ןייטשלקניפ ר"ד םג הוולתנ

 רנדולוק רב ר"'דו רבמק היפוס ר''ד ,הנליוומ יקצ'זרובד קרמ ר"''ד

 ,היכ'צמו הינמרגמ תוידוהי םישנ םג ויה הז הנחמב .הנבוקמ

 ,םיער אל ויה הנחמב םיאנתה .הגיר וטיג ךרד ןאכל ולגלגתנש

 .תיסחי

 םהב ,תונחמ המכו המכ דוע זא וצצ םיה ףוחל הברעמ ךרדב

 לכ טעמכ הגולק תוביבסב ויה 1944 ץיק ףוסבו ,םישנאה וזכור

 ךרדב םתרבעהל תוכחל םהילע היה ןאכ .הינוטסאבש םידוהיה

 הארונ תונערופ םהילע התחינש דע ,םירחא תונחמל םיה

 .הדירחמו

 הגולקב דקומהו תונחמה לופיח .4

 ,הנליוומ רקיעב ,היבטלמו אטילמ הינוטסאל םידוהיה תיילגה

 עיגה םילוגה לש םרפסמ .1943 טסוגואב הלחה ,הגירו הנבוק

 ,תולחמ ,בערב םהמ םינומה ופסינ הנש ךות .10,000-ל ךרעב

 המחלמה תיזח הברקתה רשאכ ,1944 טסוגואב .תויצקאו םייוניע

 -- םיה ףוח לע וזכור הינוטסא תונחמב ונעתהש םידוהיה לכו

 -חוככ םכרעו םמויק לכ .םינמרגה יניעב םרפסמ היה לודג דוע
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 ושגינ םינמרגהו ,תוינאב םטישהל תויאדכב התע ודדמנ הדובע

 ,תויצקלס תונחמב ועצוב הגלפה לכ ינפל ."ןעטמ"ה תא ןיטקהל

 םישנא 4,000 .םידוהיה יפב "םיזוחא הרשע תונב תויצקאה"' וא

 תוינאב הרבעהל ודעונ םהו ,הדובעל םירשכומ ואצמנ ךרעב

 עצבמ לע חצנמה .םוקמב ולסוח ראשה .גיצנד דילש ףוהטוטשל

 ויה לוסיחה ינודינל .ליעל רכזוהש ןמטוב ר"ד היה תויצקלסה

 הדובע-םוקמל םתוא םיריבעמ יכ ,ליגרכ ,םירמוא םינמרגה

 לעו םוקמה לש יתימאה וביט לע ועדי רבכ םישנאה םלוא ,שדח

 התיהש ,המצע תיאשמהמ םהל רבתסה הז רבד .וב "הדובע"ה

 ויה םיאלמ תינוכמה תונפד .םריבעהלו םישנא תחקל האב

 םידוהיה תוצובק ידיב ושענש ,םירמסמבו ריגבו ןורפעב תובותכ

 ; "!ורהזיה ,םידוהי" :וקעז תובותכה .הנושאר הב ואצוהש

 םיטרפ םג ועדונ תונחמב ."!ומקניה" ;"הנורחאה ונתעיסנ"

 ידכ ,םהיכרב לע עורכל ויה םיבייח םישנאה .הדמשהה.זֶבְוא לע
 םתוא םיפרוש ויה ןכ-ירחאו ,םינמרגה דימ "היריה תא לבקל"

 העיגהש השדח הצובק לכ לע לטוה הפירשה עוציב .תפזב
 .םמצעב וחצרנ הישנאש ינפל -- םוקמל

 1944 רבמטפס עצמאב .םיבר םישנא וראשנ דוע הגולקב

 הנחמ ןכו ,םינזיטרפו םייסור םילייח -- םייובש תואמ םש ויה

 וצופנ המ-םושמ הנליו ישנאמ םבור ,םידוהי 2,000-כ לש
 רתויב חוטבה םוקמה איה הגולק יכ ,ףוחה תונחמ ראשב תועידי

 הלע הז רבד םלוא .םשל רובעל לדתשה דחא לכו ,םידוהיל
 וזכרתה הלא לש םבור םנמאו .תויצקטורפה ילעב ידיב קר

 -טפסב 19-בו ,קנע ידעצב זא ברקתה תיזחה-וק .הגולק הנחמב

 םיליגר הלא םירקמב .יסור אבצ תפקומ הגולק התיה רבכ רבמ

 םירוי ויה םהו םייחב םישנאה תא ריאשהל אלש םינמרגה ויה

 .ךכ תושעל וטילחה הגולקב םג .סוסיה לכ אלל םהב

 הגהנוהש ,תרחא "לוסיח" תארוהב ןאכ לקתנ הז לוסיח םלוא

 .םתגיסנל םייופצה שוביכ-תומוקמב םינמרגה ידי-לע הנורחאל

 ,תורבקה דיל .םהיעשפ שוטשט לש עצבמב זא וקסע םה

 תונחמ ומיקה ,םהידי-לע וחצרנש םיחרזא ינומה םינומט ויה םהב

 לסחלו תויווגה תא תורובהמ איצוהל וחרכוה םישנאהו ,םידחוימ

 לכ ריאשהל אלש ידכ ,םש ונקתוהש תופרשמב הלכ דע ןתוא

 םינמרגל זא קחד הגולקבש רחאמ .םוקמב ךרענש חבטל החכוה

 ."'זרוזמ לוסיח"ב עשפה השעמ תא שטשטל ךרד ואצמ ,ןמזה

 תושעיהל וזכ הדובע התיה הכירצ ,הלא םיחצור לש םגהנמכ
 .םמצע תונברקה ידיב

 ואצי אל םוי ותואב יכ ,הנחמה-דקפמ עידוה רבמטפסב 19"ב

 םוקמב וב .הינמרגל הגולקמ םה םירבעומ יכו הדובעל םישנאה

 ,םיקזחו םיאירב וארנש שיא 300 םירבגה ךותמ םינמרגה ורחב

 הנחמה ןמ ואצוה הלא םידוהי ."העיסנל תונכה''ב ושעי ןעמל

 תבשל ווטצנ ראשה לכ .ס.ס ישנא לש דבכ רמשמ ידיל ורסמנו

 םיאצויה תעונת רחא ובקע םלוכ .תודוקפל תוכחלו המדאה לע

 הלק העש ירחא .ךומסה רעיל ןוויכב םתוא םיכילומ יכ וארו

 .ךומס םוקמ לא תולודג תורוק רעיהמ םיאשונ םישנאהש ואר

 םהל אוצמל וצמאתה םיברו ,הנחמב םידוהיה תא ףקת לודג דחפ

 ורתתסהש ,שיא 60-כ לש הצובק ידיב קר הלע הז רבד .אובחמ

 הז אובחממ .שפחל םינמרגה םשל ואב אל הרקמבו ,גג ללחב

 ר"ד ,םיאבחתמה דחא .הביבסבו הנחמב השענה תא וארו וציצה

 : (69 'סמ ,"ןברוח ןטצעל ןופ"ב) רפיס ,הנליו שיא ,יקסנא'זוב .ל

 ויה םה .תורוקה תאישנב םישנאה 300 וקסעוה רקובב 7"מ"

 העשב ...תורוק דוע םיאיבמו רעיל דימ םירזוחו ןתוא םיחינמ
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 תויריה .קוחרמ אל תוירי לש קזח רוטרט עתפל עמשנ ךרעל 2

 עונפואב רהוד .ס .ס"שיא וניאר ןכ-ירחא .תוקד 15-כ וכרא

 25 דימ איצוה הלהו ,דקפמל והשמ רמא אוה .הנחמל סנכנו

 רעשהמ םתאצב .הנחמה ןמ םאיצוהו הרושה שארמ םידוהי
 תובקעב ןאכל ועיגהש ,.ס.ס ישנא לש דבכ רמשמב דימ ופקוה

 ,תוירי בוש ועמשנ םישנאה תא וכילוהש רחאל .ןעונפואה
 םידוהי 25 וחקלנ בושו ,רמשמה רזח ךרעב תוקד 15 רובעכו
 ."הלילח רזוחו ,היריל

 תויריה .םישנה תא ןכ-ירחאו םירבגה לכ תא ואיצוה הנושאר
 טושפל ווטצנ םוקמל ולבוהש םישנאה .ברעב 10 דע וכשמנ

 םיתמומה לע .םהב ורי זאו ,תורוקה לע חתמתהלו םהידגב תא

 .היריל םישנא בוש ולעוה ןהילעו ,תורוק לש הרוש דוע וחינה
 תב איה םג ,תורוק לש תכרעמ דוע ורדיס ,תורוש 7 ואלמשכ

 ןיזנב וכפש םידוהיה לכ תא וחצרש רחאל .האלה ןכו ,תורוש 7

 חוקיפב עצוב חצרה .שא ןהב וחלשו ,תורוקהו תויווגה לע

 ,ןאמלהאד סקמ :םוקמב .ס.סה ישאר ויה ותאו הלרַאו דקפמה
 .טנָאג םלהליוו הצראווש רטלו

 םחל אלל טעמכ ,גגח תחת םישנאה 60 וררתסה םימי עובש

 אטיל תודהי

 דימ וצר םילוצינה .שפוחל ואצי זאו םיסורה ועיגהש דע ,םימו
 :יקסנא'זוב ר"ד רפסמ םש ואצמש המ לעו ,דקומה םוקמל
 םיפורש יתלב םיחנומ ויה דוע .וניניעל הלגתנ ארונ הארמ"
 םג תויווג המכ ...ףוג יקלח דועו םיידי ,םישנא לש םישאר
 ..."וגרכה

 הינוטסאב תונחמהמ וחרבש םידוהיה לכ םירהונ ולחה הגולקל

 עיגה םילוצינה לכ רפסמ .שיא 40-מ הלעמל ,תורעיב ורתתסהו

 .הנליוול םלוכ ורבע 1944 רבמבונ ףוסב .שיא 108-ל

 תשרפב םינמרגה לש ןורחאה חבטה היה הגולקב חצרה

 -- חצרה תרוצו ,תויטלבה תוצראב םידוהיה לש "תויצקא"ה

 תויומכחתהה לכ ףא לע .הלא "םהיעצבמ" תוטישל המגוד

 .םהישעמ תא שטשטל םיצאנה דיב םעפה הלע אל תוינטשה

 הז םוקמב ועיפוה ,םיסורה לש םאוב םע ,םירופס םימי רחאל

 יפמ תויודע ובגו ארונה חצרה תובקע תא ואר ,םירקוחו םיבתכ
 דקומ .םלועה יבחרב םסרפתה רבדהו ,םייחב וראשנש םישנאה
 לש םימויאה עשפה-ישעמל -,-ירחמ למס םויה דע שמשמ הגולק
 .ידוהיה םעה דגנ םינמרגה



 ןלפק לארשי

 [הטוליש] גורקדייה תונחמ

 ומקוה היתוביבסבו (רבעשל לממ לבחב הרייע) גורקדייהב

 ואבוה םהילאש ,הינמרג תמדא לע םינושארהמ ,הדובעה-תונחמ

 עובש רבע אל .תיחרזמה הפוריאבש שוביכה תוצראמ םידוהי

 רבכו (22.6.1941-ב) הינמרגל היסור ןיב המחלמה ץורפ םוימ

 לע ירזכא דייצב ,םיאטיל לש םתרזעב ,ס"ס-ה ישנא ולחה

 ןמ םירבג ואצוהו ופטחנ .ולא תונחמל םתרבעה םשל םידוהי

 ידיב ושבכנ התע הזש ,גורקדייהל תוכומסה תויאטילה תורייעה

 םירענ םג ופטחנ .םירגובמ םירבג קר אל הלא ויה .םינמרגה

 םתוא ואר םינמרגה רשא ,12 ליגב םידלי וליפאו םיריעצ

 קר ויה .םילוח לעו םינקז לע וסח אל תוטישפב ."םירגובמ"כ

 ,גורקדייהל הלבוהה ינפל ןורחאה עגרבש ,םידדוב םירקמ

 ,"םייספא הדובע-תוחוכ" רותב ,םישישקו םילוח המכ וררחוש

 הליהקה לוסיח תעב ודמשוה דחיו ,םידליהו םישנה םע וראשוה

 העיסנה תעשב קרש ,םירקמ םג ויהו .רצק ןמז רובעכ ,הלוכ

 .ךרדב םולסיח זאו -- םישנאה לש "םתויספא"ב םינמרגה וחכונ

 שאר ,הבורטס לראק ודמע םירבגה-דיצ לש עצבמה שארב

 -דייהמ ואש רנרו-רודואית ר''ד ; הביכרל הרומ ,טיזליטב ס"סה

 ; גורקדייהב ס"סה שאר היהש ,הזוחא לעבו ועוצקמב אפור ,גורק

 הנמתנ ואש ר"יד .גורקדייהמ סיטשקאי-טסגַאי ןמרה-ךירדירפו

 .ונגס היה טסגַאיו ,תונחמה דקפמכ םג ןכמ-רחאל

 איה -- סיטשקאי-טסגאיו ואש ,הבורטס -- וז הישילש

 שארב הדמעש איהו ,ןתוא העציבו תולועפה תא הננכיתש

 םנימיל .םהידידומב םידוהי וחצר םג םה ;תונחמל הלבוהה

 ,םיאטיל "םינאזיטרפ" ןכו גורקדייה רוזיאמ ס"ס ישנא ודמע

 .וז הלועפל בר ןוצרב ובדנתהש

 .לַאליש הרייעב ינויב 26-ב ,הארנכ ,עצוב ןושארה דייצה

 וספת ,הרייעב קושה םוי ,'ה םויב הרייעב ועיפוה ס"סה ישנא

 .םהב ללעתהל ולחהו שרדמה-תיבב םתוא ואלכ ,םידוהי םירבג

 םינמרגה ופיקה זאו ס"סה ישנא לע ולפנתהו וממוקתה םידוהיה

 .די-ינומיר תונולחה ךרד וקרזו קזח רמשמב שרדמה-תיב תא

 םישנה .וכותב רשא םישנאה לכ לע ףרשנ ןינבהו הפירש הצרפ

 ימיב לָאלישב ויהש ,םידוהיה לכמ .רחואמ רתוי וחצרנ םידליהו

 .םייחב שיא רתונ אל ,ינמרגה שוביכה

 הלא םימיב .ינויב 29--27 םימיב ועצוב תופיטחה רקיע

 -לאק ,ןאדייווח ,ןַא'זרָאו ,הנשקַאווש : תורייעב םידוהי ופטחנ

 .הבוקיולו רָאווט ,הרויאפ ,ןאיניט

 םעפה םלוא .1941 ילויב 19-ה ,תבשב עצוב ןורחאה דייצה

 (ודנמוק-רדנוז) ס"סה לש תדחוימ הגולפ םע הישילשה האצי

 אלש םידוהיה "לוסיחל" םג אלא ,םידבוע תפיטחל קר אל

 לעו גירוואט-טוטשיינ לע וטשפ םעפהו .תונחמל וחקלנ

 .הטונייו

 -דייהב ס"סה ישנא תצובק דגנ טפשמ חתפנ 1961 תנשב]

 ,הינמרג ,תיתחתה הינוסכסב ריע ,ךירּואב ךרענ טפשמה .גורק

 ךרענש ,הז טפשמ .טסגאיו ואש ,הבורטס םג ויה םימשאנה ןיבו

 רדעהבו םוקמ קוחירב ,(םישעמה זאמ הנש םירשע) ןמז קוחירב

 - םינשה ךשמב ורטפנש גורקדייהב תונחמה ידירשמ םיבר
 דוע המו .םרושאל םירבדה לכ ורהבוה אל וכלהמבש קפס ןיא

 המחלמה-יעשפל תונחלסה חורש ץרא התואב ךרענ טפשמהש

 -ותה ללכ תא ,עודיכ ,םש תפפוא םידוהיה תופידרל דוחיבו

 םה םקלחבש ,םיטפושה ימוכיס לע הומתל ןיא ןכל .םיבש

 [.דאמ דע םישולק

 וסנכוה דימו גורקדייהל ורבעוה תורייעב ורצענש םירבגה

 "דחוימ לופיט" ורבע םה .ינמרג זוכיר-הנחמ לש הריוואל

 -וחרב "תולמעתה"ב םישנאה וקסעוה דוחיב .ס"סה ידיב
 החונמה םויב םיבשותה לש םקוחצלו םתאנהל -- ריעה תוב

 .םינושמו םינוש םיליגרת עצבל היה םידוהיה לע .םהלש

 רחאל ןושיל םבכשב ,הלילה תועשב הדיבכה דוע תוללעתהה

 ."הלהקמבו ,םיריזחכ רוחנל" ווטצנ םישנאה .תואלתה םוי

 הלעוה ,תואיכ השענ אל רבדהש ,ועבק םיחיגשמהש רחאמו

 ,םבכשממ םילוגרפ תפלצהב ודרוה םלוכו ,למשחה רוא דימ
 הלילח רזוח ךכו ...תולמעתה בושו -- םיפירצהמ ושרוג
 ךשמב הקסעוה םידוהי לש תרחא הצובק .הלילה לכ ךשמב
 ס"סה ידיב ומייובש ,"תופירש יוביכ" לש קחשמב הלילה

 .יונפ חטשב
 .הדובע-תוצובקל םידוהיה וקלוח הנחמב םתוהשל ינשה םויב

 לכב .הביבסב תונחמל ורבעוה םירחאהו ריעב וראשנ םהמ המכ

 התע .םיגלבו םיתפרצ םייובש םדוקמ ודבע וללה תומוקמה

 םידוהיה .םייתנשכ ןאכ וקזחוהו תורייעה ידוהי םמוקמב ואבוה
 םש וקסעוהו גורקדייהבש יזכרמה הנחמב וראשוה םישישקה

 םינברה םהיניבו ,םינקז לש תחא הצובק .תונוש תודובעב

 ילודגמו שפנ-יליצא ינש -- ןא'זרָאוומו הנשקַאוושמ םישישיה

 -שמהו ,ריעב תובוחרה תא תאטאטמ התיה -- אטילב הרותה

 איצוה דחא םוי .תוירזכאב םתוא םיכמ ויהו םהמ וזז אל םיחיג

 חיגשמ לא הנפ ,ןולחה דעב ושאר תא שישק ינמרג בשות

 -והיה דידי ךנה" ."1 םינקז לע לומחת אל הז ךיאה" :רמאו

 .ושאר תא סינכהל זפחנ שיאהו ,הכמה ויפלכ חיטה '! םיד
 םה ."'רוהיט"ל םהיתונכהל ס"סה ישנא ושגינ ילוי תישארב

 הלא לכ לשו םישלחהו םינקזה לש תומישר םיכרוע ולחה

 ."םתחפשמ קיחלו םהיתבל בושל" םיצורו דובעל םהל השקש
 ץחרמ לא תונחמה לכמ םידוהיה לכ ואבוה ,ילויב 12 ,תבשב

 בצמ תא קדבו ינוריע אפור בשי םש ; גורקדייהב (גניזיולטנא)

 םשרנ יוקל אצמנה לכו ,םהיתואיר תא ףקיש םגו ,םתואירב

 .דוחל

 ובש םוי ותואב ,(א"שת זומתב ד"כ) 1941 ילויב 19 ,תבשב

 -שמב ס"סה ישנא ורבע ,טוטשיינו הטונייוומ םידוהיה וחצרנ

 הז היה) םידוהי וקסעוה םהבש תומוקמבו תונחמה לכב תויא
 ,תדחוימ המישר יפל ,שיא האממ הלעמל ופסא ,(הדובע-תועשב

 -דוַאשל םג -- ךכדרחא עדונש יפכו ,טוטשיינל ןוויכב םועיסהו

 ,זַארג ףסוי-לאנתנ 'ר :םינברה םג ויה םיחקלנה ןיב .י'ציב

 ; הנשקַאווש לש הבר ,ןתיוול קחצי-םולש 'ר ; ןָא'זרַאו לש הבר
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 רקובב תרחמל .הבוקיול לש הבר ,יקסנילפק גילז-םייח 'ר
 וריכה םידוהיהו -- םיילענו םידגב הביבסבש תונחמב וקליח

 גורקדייה-תונחמב ןכ-ירחא ארקנ הז חצר .שובלה-יטירפ תא

 ."הנושארה היצקאה" םשב
 ,תבש םויב הארנכ ,םיישדוח רובעכ העצוב הינשה היצקאה

 םישנאה לש םלרוג ךתחנ םעפה .(13.9.41) א''כשת לולאב א''כ

 -תועשב עתפל העיפוה דחא םוי .הדובעה-יחיגשמ ידיב רקיעב

 -וקמה לכב ורבע םה .ס"ס ישנא ידיב הגוהנ תיאשמ הדובעה

 םישולחו םילוח םהמ ימ ולאשו םידוהי וקסעוה םהבש תומ

 הנענ אל הלא םיביטימ לש םביל-בחורל .םתיבל בושל םנוצרו

 -צהל םושקיבו םהירזועו םירטסיימה לא ונפ זא .דחא ףא רבכ

 לע םג ועיבצהו ןוצרב ונענ וללה .הדובעב םישלחה לע עיב
 -עמל .םתיא "ןובשח" הזיא םהל היהש ,ידמל םיאירבו םיריעצ

 ואצוה ,ןאדייווחמ לבייפ 'ר ברה םהיניבו ,שיא םיעבראמ הל

 בלב ןוחטיבה רבג םעפה םגש ןייצל שי .תיאשמב הז םויב

 ורסמ םיראשנה .םתיבל םירזוח םנמא הלא םישנאש ,םידוהיה

 -שאר תארקל תוכרבו םהיתוחפשמל םולש-תושירד םתועצמאב

 ןוויכל ועסוה םישנאה .םיאבו םישמשממה לארשי-יגחו הנשה

 ועדוג הז חצר לע םיטרפ .י'ציבדוַאשב ורונ םה ףאו ,טוטשיינ

 -שיא ,דחאו .'תלועפ"ב תכנש ינמרג יפמ תונחמב ןכ-ירחא

 "ןליאו הז םוימ היה ,תיאשמה תא הווילש ,וטוא בהלנה ס"סה

 רבכ הז ילכב" :וללותשהב ,םידוהיה יפלכ וחודקא תא םירמ

 ..."!םכמ םיבר יתלסיח

 תישארב העצוב גורקדייה תונחמב םידוהיה לע היצקא דוע
 םישנאה לש הנכומ המישר התיה םינמרגה ידיב .1942 ויתס
 םיעבראכ .הדובעב אלמה רשוכה םהל דבאו ושלחנ וא ועצפנש

 800-כ ךותמ .י'ציבדואשל ןוויכב בוש ועסוהו םעפה ואצוה שיא

 .שיא 300-כ התע ורתונ תורייעה ןמ ואצוהש םירבגה

 םידוהי ויה ,תונגרואמה תויצקאה וא ,ןומהב חבטה דבלמ
 רמוח לכב תונחמב וגהנ .הדובעה תומוקמב םג תופוכת םיחצרנ

 .תוומ -- היה ושנוע ,ידוהי לע תולקבש הלק הנולת .ןידה

 העידוה ,סּור וא ,הנסּור די-לע רפכמ ,לשמל ,תחא הינמרג
 םיחתפה לע הרזחב ,התוא םידירטמ םידוהי יכ ,ופאטשיגל םעפ

 תונפל תחא תבשב ועיפוה וז הנשלהמ האצותכ .םחל שקבל

 ס"ס-שיא דועו טיארַאקטוב ומיעו ואש ר"דה הנסורב ברע

 ריעצ לע העיבצה תנגולתמהו הרושב ודמעוה םידוהיה .דחא

 הנגוע ריעצה .הצחמל"םליא היהש ,ןאיניטלאקמ ןבואר ,'זחא
 םשל ותא וכלהש םירחא םידוהי לע עיבצהל שרדנו תושק

 לא חקלנ אוה .רבד רסמ אל ןבואר םלוא ."ןרַארטסמַאה"

 הרונו רוב ומצעל רופחל הווטצנ ,הנחמל הכומסה השרוחה
 .םוקמב וב

 לש תוגהנתה יניינעב ואש ר"ד לא הנולת העיגה םעפ

 ינפל עיבצה חיגשמה .תיטרפה ותזוחאב ודבעש םידוהיה

 .והנה "ןפצוח"ש ,הבוקיולמ ץג השמ ,דחא ריעצ לע וינודא

 -- םידוהיה ראש יניעל וב הריו וחודקא תא ואש ףלש דימ

 םידוהיב תוריל םמצעל ושריה ,השעמל ,וארייו ועמשי ןעמל
 ליפה הלא םישעמב .ומשל לולעתכ ףאו ,םירחא םינמרג םג
 היהש ,א"ס ישנאמ םירטסיימה דחא דוחיב תונחמה לע ודחפ

 תא היה הכמ .(רגיחה) "רגיח רעד" והוניכ םידוהיהו ,עלוצ

 ןיטינומ .לובג העדי אל ותוללותשהו הבר תוירזכאב םישנאה
 .ואש רייד לש תיטרפה הנבלמה דילש םידוהיה-הנחמב ול ואצי

 תא ררוע ,רוכיש אוהשכ םעפ םש עיפוה תרחואמ העשב

 אטיל תודהי

 .'דקפימל" רצחב רדתסהלו םבכשמ לעמ ץופקל םוויצו םישנאה
 וניע ןתנ זאו ."תולמעתה" ינומיאב ללותשה הכורא העש
 הציפקב רובעל וילע דקפו ,(לאלישמ ןלפק) 15 ןבכ ריעצ רענב

 הרי -- םימעפ שולש חילצה אל רענהש רחאל .הבחר הלעת

 .ויחאו ויבא לש םהיניעלו םישנאה לכ יניעל וגרהו וב

 -תנש ,תונחמה רתי .גורקדייהב ,רומאכ ,היה יזכרמה הנחמה

 הלא ויה אל םבורב .התביבסב וא ריעה דיל ויה ,םיפינסכ ובש

 תופוקתב קר םידוהיה ודבעוה םהמ המכבו ,םיעובק תונחמ

 ,ןקנינימסרַאו : תומוקמב ואצמנ םיפינס-תונחמ .הנשב תומייוסמ

 -ופ ,ןַאזולוא ,ןַאטניק ,('ץיטַאק דיל) ןראבוטסאמ  ,ןאווליס

 םיחיגשמה .דועו סור ,(יאטילה לובגה דיל) ןשַאלוק ,ןֶאסֶאיס

 םהמ דחא אלו ,םוקמה ישנאמ םבורב ויה תונחמב הדובעה לע

 ,1939--1923 םינשהמ רקיעבו ,םידוהיה לש םהירכממ םג היה

 םג זא הארקנ גורקדייהו ,אטילל חפוסמ לממ לבח היה ןהבש

 ,רומאכ ,היה תונחמה לכ לע לודגה טילשה .הטוליש םשב

 םיריסאה לש םהייחו ,ואש ר"ד ס"ס רַאריפמרּוטשרַאבואה

 .וירזוע ידי-לע םגו ,וידידלע וכתחנ

 ץופינב ,םיצע תביטחב ,תוציב שובייב ודבעוה םידוהיה

 יוקינבו םיצוק תריקעב ,םישיבכ תלילסב ,ץצח תנכהו םינבא

 -והי תצובק הקסעוה גורקדייהב .תוטושפ תודובעב ןכו םיכרד

 םג םידוהיה ודבע ףרוחב .הלודג הבלחמ לש התיינבב םג םיד

 גלשמ םיכרדה תא וקינו תונורק םש וניעטה ,לזרבה-תליסמב

 םימגאהו תורהנהמ חרק םג םירזוג ויה םימיה םתואב .חרקו

 תודעסמל ,תוררקמל םירוזגה םישוגה תא םיעיסמו םיאופקה

 םוי לכ הכשמנו דאמ דע השק התיה הדובעה .םיזילטיאלו

 -כאו תינדפק החגשה תחת ,םיבכוכה תאצ דעו רחשה תולעמ

 .הנחמב םיקסעומ םיאולכה ויה תויונפה תועשב םג .תירז

 ךורעל ס"סה ישנא וגהנ ,םיעגיימהו םיכוראה םידקפימה דבלמ

 גלש-תקירז ,תויורחתה ,"תולמעתה" ןוגכ ,םינוש "םירודיב"'

 ושע -- תומועזה לכואה-תונמו ,תושקה תוביסנה .המודכו

 ןמ םיבנגתמ ,םפכב םשפג םימש ויה םיאולכה .םישנאב תומש
 .םחל תסורפ םישקבמו םיכומסה םיתבה לע םירזוחו הנחמה

 לע םיקעוצ ויהו הז השעמל ס"סה ישנא וארק "ןרַארטסמַאה"

 םש תאצוה -- רקיעבו ,"םיסומינה רסוחו תודימה תתחשה"

 -וש םייוניע דועו שנוע-ידקפימ ! תונחמב םייחה-יאנת לע ער

 -טסמַאה"ה תובקעב הנחמה ישנא לכ לש םקלח-תנמ ויה םינ

 .הייריל היה וניד -- ספתנה ןיירבעהו ,"ןרָאר

 אל ףאו ,דחא ידוהי ףא השעמל חרב אל גורקדייה-תונחממ

 םגו הביבסב ויה אל תורעי ,שארל לעמ ופחיר תויצקאש םימיב
 היה רורב םג .יאטילה לובגל רבעמ םיכומסה םירוזאב אל

 תופצל ןיא ,םיאטילכ םינמרגכ ,םיבשותה דצמש ,םידוהיל

 הסחמב אלו ןוזמב אל םיחרובל ורזעי אל םה .והשלכ עויסל
 המייא הנכסה .תוגוטלשל םתוא וריגסיש קפס ןיאו ,אובחמב וא

 םידוהיה .ויבורק לכ לע םג אלא ,ומצע חרובה לע קר אל

 ויה םירושק םלוככ םבורו ,תורופס תורייעמ תונחמל ואבוה
 -רגה .(םידוד-ינב ,םיחא ,םינבו תובא) החפשמ-ירשק םהיניב

 תידדהה תוברעה לע דימ םתוא ודימעהו ךכ לע ועדי םינמ
 -ינב ראש םשארב ול םיארחא ,דחאה חרבי םא -- םהיניבש
 .החפשמה

 .םיאנתה וב וערוה ןכ ,הנחמב םישנאה רפסמ לדגש לככ

 -- הדובעה יחיגשמו ופאטשיגה ישנא ,ס"סה ישנאו םיפיקזה



 תומלטה

 לע ריסאל ובראו םילודג תונחמ ביבס רקיעב וזכרתה הלא לכ

 הבטהל לודג-אל הנחמל הרבעהה הבשחנ ןכל .לעשו דעצ לכ

 םיאיצומ ויה ץיקה-תנועב .רפכה לא האיציה דוע המו ,הבר

 ןיב תוצובק-תוצובק םתוא םיקלחמו תונחמהמ םיבר םידוהי

 ילעב םירכיא םג .לובכ-תודשב וא תואלקחב הדובעל ,תוזוחאה

 וא דחא ידוהי םילבקמ ויה לובכ-תורוב וא םיריעז םיקשמ

 םילעופכ רכיאה לש ותיבב םיקזחומ ויה הלא .הרזעל םיינש
 יפלכ םהל יארחא היהש אוה קשמה לעב .תדחוימ הרימש אללו

 םע החישב סנכיהמ םירכיאה דאמ ורהזנ הליחת .ופאטשיגה

 תופתתשה וא תודידי לש תוא םהל תוארהמ וענמנו םידוהיה

 םירכיאה ונתנש ןוזמה-תנמ םג .םדחפ גפ טא-טא םלוא .רעצב

 .םינבלו םידגב םימעפל ונתנ הזל ףסונבו ,רתוי הלודג התיה

 ,הנסורב הדובעל ץיקה-תנועב םיחלשנ ויה םיבר םידוהי

 ןאכ הקסעוה הלודג הצובק .ןמיינה לש התלדב תבשויה

 םוקמב לצפתהש ,ןמיינה לש םרזה ןוסירבו םירכס תנקתהב

 רטסיימה לש וחוקיפב ודבע םישנאה .םינוויכ המכל הז

 אלל ורג םה .םהל יארחאה םג היהש ,טו'זוי (רטסייממורטש)

 תא םמצעב ורדיסו ,רהנב הנגעש ,ררג-תניפס לש אתב רמשמ

 היהש ,טו'זוי םהילא אב היה רקוב ידמ .םיימינפה םהיניינע

 הבוט חורבו טקשבו ,תודידיב םתוא ךרבמ ,ןוגהו רשי םדא

 -יחיגשמ םג .םויה תועש לכ ךשמל הדובעל םתוא קליח

 .ידמל םינוגה םישנא ויה ,קניפו סישימירט ,הדובעה

 התיה הייולת תונטק תוצובקבו תואלקחב הדובעה םלוא

 םידוהיה .םישנאל םינפ םיחיגשמה ןאכ וריאה דימת אלו ,לזמב

 ,תואלקחב -- 12 ,תוננגב -- 2) ואש ר"'ד לש ותזוחאב ודבעש

 ונוטלש .ללכו ללכ םלרוג רפש אל (הנבלמב תחא הצובקו

 ויה וידבועו ,לכב ןאכ ויה םיכופש עשר ותוא לש ותורמו

 הצובק דוע .םידוהיב תוללעתהב והוקיחו םהינודא חור םירודח

 וקזחוה םש םגו ,זכרמהמ קוחרו ןטק םוקמב הדבע הלודג אל

 םידוהי 10 ורבעוה 1942 ביבאב .םישק םיאנתב םישנאה

 ,דחא חרזא ידיל ורסמנו ,גורקדייהמ מ"ק 30-כ  ,ןאטניקל

 .ולש הבלחמב תוצירעב םדיבעה אוה .םהל יארחאה םג השענש

 תרחמל דע רצ ףירצב םתוא לעונ היה הדובעה תועש רחאל

 -רחא תבשמ םילוענ םישנאה ויה עובשה ףוסב ;רקובב

 קר םהל ןתונ היה הבלחמה לעב .רקובב 'ב םוי דע םיירהצה

 שדוח 15-כ .יזכרמה הנחמהמ םליבשב לביקש ןוזמה-תונמ תא

 םיבנגתמ ויהש הזב םשפנ תא ויחה םהו ,םישנאה ןאכ ונעתה

 םיבטוח ויה םש .םיכומסה םיתבה לא םינופו ףירצהמ תופוכת

 וא םחל-תוסורפ םילבקמו ,תורחא תוכאלמב םישוע וא םיצע

 ,שממ תושפנ-תנכסב ךורכ היה הז השעמ םלוא .רחא ךרצימ

 וליא ופאטשיגה ידיל םריגסהל לגוסמ היה הבלחמה לעב ןכש

 .ךכ לע ול עדונ

 -והיה לכ תא גורקדייהב עתפל ס"סה וזכיר 1943 ילוי ףוסב

 ,ועידוה םינמרגה .הביבסבש םירפכבו תונחמב םירוזפ ויהש םיד
 רבד .היסורפב רחא םוקמב תיאלקח הדובעל םירבעומ םלוכש

 : ומוציעב זא היה ץיקה ןכש ,םישנאה יניעב ריבס הארנ הז

 הבוט הבשחנ תואלקחב הדובעה יכ ,בלה לע םג לבקתנו
 ,םישנאה .החירבל ךרד שפחל ותעד לע הלעה אל שיא .רתויב

 השולשכ ועסוהו םירוגס אשמ-תונורקב ובשוה ,300-ל בורק

 ,(28.43) ג"שת בא ח"כ ,'ב םויב .דבכ רמשמ תחת ,םימי
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 הנחמל -- םירכומ יתלב ףונו םוקמ לא ואבוה ,צ"החא תועשב
 .ץיבשוא

 - הנחמה תמדא לע וכרד םהילגרו תונווקה וחתפנ ךא

 .היצקלס העצוב דימ .ודנמוק-רדנוזה ישנא םהינפ תא וליבקה
 ורבעוהו הלאמש שיא האמכ ונפוה םירופס םיעגר ךות
 .םינשבכל

 שמישש ,ןיטנרקה-הנחמל וסנכוה הנימי ונפוהש םישנאה
 ןיעמ "םיזפשואמ"ה םירבוע ויה ןאכ .לודגה הנחמל רודזורפ
 םידקפימ ,בער רקיעב ועדיו ,ץיבשוא לש המילקאל "הרשכה"

 --  לודגה הנחמל ףוס-ףוס םישנאה ורבע שדוחכ רחאל .תוכמו

 ולחהו הדובעה-תודנמוקל ופרוצ םה .המ-תחוורה םהל התיהו

 .םיאולכה לכ לש הליגרה ןוזמה-תנמ תא תוחפל םילבקמ

 םינשבכה לא לזרב-תליסמ תלילסבו זוקינב ןאכ ודבע םבורב
 .הפרשמה לש

 ידילי םניאש םיריסאה תא םימשור םינמרגה ולחה דחא םוי

 .אטיל ישנא םג וללכנ המישרב .התפש תא םיעדוי םניאו ןילופ

 השראו לא טרופסנרטב ורבעוהו ץיבשואמ ואצוה םימשרנה לכ
 השימחכ הז היה .(8.10.43) ד"שת רופיכ-םוי ברע ,'ו םויב
 םישנא קר ןאכל םאיבהב .השראו וטיגב דרמה רחאל םישדוח
 ואצמתי אל וללהש ,ס"סה לש םתנווכ התיה תורחא תוצרא ינב

 -כואה םע תפתושמ הפש םהל היהת אלו ןילופ לש התריבב
 .היסול

 ,השניג בוחרב וטיגה תוברוח לע לודג הנחמ םקוה השראווב

 תומוח ץוציפב וקסעוה םה .תוסירהה יוניפב ודבע םישנאהו
 םידוהי םהיניע וליג םעפ ידמ .םירקנוב תצירפבו תוריקו

 החגשהה .דימ םתוא ולסיחו םהל וברא םינמרגהש ,םייובח
 אלל בר ןמז ויה םיפירצה .תינחצרו תירזכא התיה הדובעב
 םינשיו עקרקה לע םיבכוש ויה םישנאה ;תונולחו תותלד

 הצחרל םימ ףאו םיעורג ויה םיירטינסה םיאנתה .םהישובלמב

 היה ירקיעה לכאמהו ,םוצמצב ונתינ ןוזמה-תונמ .ויה אל

 התיה אתרופ הלצה .םימב לשובמ בוקר (חלק"בורכ) יברלוק
 -ירבד וא בהז םתדובע תעשב אוצמל וחילצהש םישנאל ןאכ
 תונקל ,בר ןוכיסב ,ולכי הלא ,וטיגב םינומט ויהש ,םירחא ךרע

 .םינלופה תאמ םחל

 הליפהש ,סופיט תפיגמ הצרפ הנחמבו םימיה וכרא אל

 ושענש ,תויצקלסב םינשבכל םיאצּומה דבלמ ,םיפלאל תונברק

 ,םידוהי דוע םמוקמב איבהל ופיסוה םינמרגה .תופוכת ןאכ
 השראוול אבוה 1944 ביבאב .םהילע םג החספ אל הפיגמה לבא

 םבורב ופסינ םה םגו ,הירגנוה ידוהימ 3000 לש טרופסנרט
 -ראכ ,ןטק ץמוק קר התע ראשנ גורקדייה-תצובקמ .הפיגמב
 .שיא םיעב

 רשאכ .1944 ילוי ףוס דע השראווב הנחמב וקזחוה םידוהיה

 ואצוה ,ץורפל דמע ינלופה דרמהו ,ריעל יסורה אבצה ברקתה

 וכרע האיציה ינפל .הינמרגל ןוויכב ילויב 29-ב םיאולכה
 השראווב .אפוג הנחמב ולסוח םילוח תואמו ,היצקלס םינמרגה

 ישנאמ םיינש םכותבו ,םידוהי תואמ המכ םינמרגה וריאשה
 דרמה ץורפב .םימייוסמ תומוקמ ץוציפב ורזעיש ידכ ,גורקדייה
 ,םיאולכה תא וררחשו הנחמה ךותל םידרומה ורדח ינלופה

 .דרמה ימחול תורושל ופרטצהש
 ןוברידבו לגרב ולבוה השראוומ ואצוהש םיאולכה יפלא

 םוחב ,ךרדב ונעתה םימי העברא .הנטוק דע ,בר קחרמ ירזכא
 הנטוקב .םוקמב וב הרונ ,הכילהב לשחנש ימ .אמצבו לודג
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 היה אל .לודג-אל אשמ-ןורק לכב שיא 90 ,תונורקל וסנכוה
 לש םהיפ לא אב אל םימו לכאמ לכו ,המישנל ריווא תונורקב
 ,רמארק דרפלא ס'סה-שיא היה טרופסנרטל יארחאה .םיאולכה

 ויהש ,םינמרג ופאק-ישנאו ס"ס ישנא תואמ ושמיש ודילו
 רחאל .חצר-תוכמב "רדס" וב וטילשהו ןורק לכב םירוזפ

 םסרופמה זוכירה-הנחמ לא םישנאה ואבוה םימי 4 לש העיסנ
 רפסמ םג םכותמ ואצוה תונורקהמ ונחגש םיללצה םע .ואכד
 .םיתמ לש בר

 לא םבורב גורקדייה ישנא ורבעוה ואכדבש יזכרמה הנחמהמ
 שוביכ םע .םישק םיאנתב ודבע םשו ,ףרודלימבש רעיה-הנחמ
 וררחוש ,1945 לירפא ףוסב ,תירבה-תוצרא אבצ ידי-לע םוקמה
 .תונחמה יריסא ראש ךותב םה ףא

 ץיקב ופטחנש ,ךרעל ,םידוהיה םירבגה תואמ הנומש לכמ
 הגשקַאווש ישנאמ : םייח ואצי ,גורקדייה-תונחמל ואבוהו 1
 הטונייו ,4 -- הבוקיול ,4 -- ןַאדייווח ,7 -- טוטשיינ ,8 -
- 3. 

 לע רזג ךירּואב טפשמה-תיב לש 29.5.61 םוימ ןידה-קספ

 אטיל תודהי

 לע ,םינש 512 -- הבורטס לע ,רסאמ תונש 6 ואש רי''ד
 (סיטשקַאי) טסגַאי לע ,םינש 4 -- ןַאיסַאב ,םינש 41/2 -- טדימש

 םע רבחמל ויהש תוחיש ךמס לע רקיעב הבתכנ וז השרפ
 לע ובגינש תויודע ךמס לעו ,םתיא תובתכתהו תונחמה ילוצינ
 ץיבונורא ףסוי :תועידיה ואב םהיפמש םישנאה הלאו ,וידי
 זאלג בוד ,(הבוקיול שיא) סופדלוג הירא ,(הבוקיול שיא)
 ןירפלייה אבא ,(ןֶאדייווח שיא) ןיזורד יכדרמ ,(טוטשיינ שיא)
 לדנמ-םחנמ ,(הטונייו שיא) ץיבוליגווי ןמלז ,(הבוקיול שיא)
 ןימינב ,(הנשקַאווש שיא) ןודל ריאמ ,(טוטשיינ שיא) ץיבליסוי
 .(הטונייו שיא) סוקנ לדנמ ,(טוטשיינ שיא) ןיפָאל

 לעו ,תונחמה ליבשב הדובעה-תוחוכ לש סויגה לע תועידי

 ,תונחמב הדובעה לע םיטרפ המכ דועו ,19.7.41 םויב חבטה
 ןויכרא) ךירּואב טפשמה-תיב לש ח"ודב המועז הדימב תויוצמ
 .(ית--10/568 ,םשו"די



 ראג .י

 הנבוק ידוהי לרוג

 ,ףוהנגיט תבכרה-תנחתל ועיגה ,1944 ילויב 13 ,ישימח םויב

 םידוהי לש םיחולשמ ינש ,ףוהטוטש זוכירה-הנחממ קחרה אל
 -רחאו רקובב ,ילויב 12 ,יעיבר םויב תבכרב הנבוקמ ואצוהש

 .םיירהצה
 ,ףוהנגיטל ,םיירהצה-ירחא לש הז ,ינשה חולשמה אובב

 קלח .םידליהו םישנה ןמ םירבגה םיחולשמה ינשמ ודרפוה

 ,םירבגה םע דחי ראשיהל חילצה םירגבתמ םירענ לש םייוסמ

 .םישנה םע דחי וראשנ רתוי םינטקה םידליהו
 -ישנא ישארמ דחא לא ףוהנגיטב סקלא ר"ד הנפ רשאכ

 רוביד ידכ ךותו ,תוחפשמה תודרפומ עודמ הלאשב .ס.סה

 הזש יוניפה תעשב חיטבה ,הקג ,יאנבוקה וטיגה דקפמש ,ףיסוה
 תודחא יחל-תוריטס ותיינפל הבושתב לביק -- הרקי אל

 .תוברוצ
 ,םירבגהמ ןתדרפה לשב םישנה ברקב המוהמה התיה הלודג

 תוידוהי תואפור .ןתדמשהל "היצקא"ב רבודמש ודשח ןה יכ
 -תוקירז ןמצעל ןקירזהב תעדל ןמצע תא דבאל וסינ תודחא

 ,הנבוקמ העודי הידוהי האפור ,רבמאק .ס ר"ד תרבגה .לער

 .תאזכ הקירזמ ףוהנגיטב התמ
 רתוי .ףוהנגיטמ םירבגה םע תבכרה האצי םוי ותואב דוע

 .םילבומ םה ןאל יהשלכ העידי אלל םירבגה ועסנ תוממי יתשמ

 קלחב .הדמשהל םתוא םיעיסמש םיחוטב ויה םירבגה בור
 .הזמ הז ודרפנו הרמ וכב ,יודיו רוביצב םירבגה ורמא תונורקהמ

 םויב ףוס-ףוס הרצעש דע הכרדב הכישמה תבכרה ךא

 ,גנירפואק תבכרה-תנחתב ,רקובב 8 העשב ,ילויב 16 ,ןושאר

 (ןכניממ מ"ק 60) גרבסדנל תיראוובה הרייעהמ מ"ק 5 קחרמ

 ותויהב ,1924 תנשב רלטיה רביח הבש גרבסדנל התוא --

 הקילבופרה דגנ לפנ-תדירמ לשב ימוקמה רהוסה-תיבב אולכ

 -- םיעזגו םימע חצר תיילנגנווא -- "ותריצי" תא ,תירמייווה

 ."ףפמאק ןיימ"

 לש תוחולש וןיהש הדובע-תונחמ ויה גרבסדנלל ביבסמ

 .םירבגה ואבוה םשל *.ואכאד זוכירה-הנחמ

 עיסהל ולחה ,ףוהנגיטמ םירבגה חולשמ תאצ רחאל דימ

 וחלשנ םשמו ףוהטוטשל םידליה םע םישנה תא םג םשמ

 .הדמשהה-תונחמל וא הדובעל

 .ס.ס ישנא םישנה תא ולביק ףוהטוטשב תבכרה-תנחתב

 -שהל ןתוא םיליבומ חטבלש ,םישנה ובשח הליחת .םינייוזמ

 קר ועגרנ ןה .הלליו המויא הלהב ןהב ררוע הז רבד .הדמ

 .זוכירה-הנחמ לש םיפירצה ןיב ןתוא םירזפמ יכ וארש ירחא

 לש הדובעה-הנחממ ואבוהש םידוהיה רבכ ואצמנ ףוהטוטשב

 ואבוהש ,הנבוק ידוהי םשל ועיגה םידחא םימי רובעכ .טוסקלא
 חולשמה עיגה ןכ-ומכ .ילויב 8 ,תבשב הלבוה-תוריסב וטיגהמ

 םיחולשמהמ םג .ילויב 13 ,ישימח םויב תבכרב הנבוקמ עסוהש
 דיזלעש הדובע-תונחמל ףוהטוטשמ םירבגה וחלשנ וללה

 .ףוהטוטשב וראשנ םידליה םע םישנהו ,גרבסדנל

 םישנה ןיב היצקלס ףוהטוטשב הכרענ עובש  רובעכ

 םידליה םע דחי ואצוה םידלי ןהל ויהש םישנה :ואבוהש

 הינמרגל ולגוהש

 וראשנ ,ןליגב תובשחתה אלל ,םישנה ראש לכ .הדמשהל

 םישנה ןיב היצקלס בוש הכרענ םימי המכ רחאל .ףוהטוטשב

 ודמשוה הבש ,ףוהטוטשב וראשנ תושלחהו תונקזה .תורתונה

 -יעצה םישנה .תוימוקמה תופרשמב ,רחואמ רתוי ,לודגה ןבור

 -סרטש ,ןרוט תוביבסב הדובע-תונחמל וחלשנ תונוסחהו תור

 ותואב ושענ הבש ,היסורפב םירחא תומוקמו גניבלא ,גרוב

 דחי ,הנבוקמ םישנ לש ןטק רפסמ .תוזופח רוציב-תודובע ןמז

 ,ואכאד לש הדובע-תונחמל וחלשנ ,תורחא תוידוהי םישנ םע

 דובעל וראשנ תואירבה םישנה ןמ קלח .םירבג ודבע םהבש

 2,המצע ףוהטוטשב

 ,םידליו תוהמא לש תויצקלסה ירחא ,ורתונ ףוהטוטש הנחמב

 רתוי תוריעצ םישנ 3,000-ל לעמ ,תושולחו תושישק םישנ לשו

 םינוש הדובע-תונחמב הדובעל ןרזפל ולחהש ,תואירבו

 .היסורפב

 ,גניבלא דיל ,ץנורט רפכל ףוהטוטשמ ולבוה םישנ 1,000דכ

 ,'ץיבוילל רחואמ רתוי ורבעוה םשמ .תועובש רפסמ והש ובש

 .ןרוט דיל

 חוכ-תנחת לש ןיינבב תוידוהיה םישנה ונכוש 'ץיבוילב

 גהנוה םישנה הנחמב .ריעהמ םירטמוליק המכ קחרמב ,הלודג

 ומויב םוי ידמ ולבוה םישנה .לבוקמה זוכירה-הנחמ רטשמ

 .ןגמ-תוריפח רופחל היה ןרקיעש ,םירוציב-תודובעל

 םירבגה לצא ררשש רתויב רּומחה רטשמל האוושהב

 הנווכה .תצקמב רתוי לק םישנל היה ,ואכאדב הדובעה-תונחמב

 ,םיפיקזה דצמ ןהילא סחיל םג אלא ,הדובעה םצעל קר אל

 .םירבגל הדובעה-תונחמב ומכ לבסנ יתלבו ירזכא הכ היה אלש

 ,הדובעהמ תוקמחתמ םישנ הברה ויה בערה תא רובשל ידכ

 המכ לבקל םיחתפה לע תורזחמו הביבסבש םירכיאה לא תוצר

 השא הספתנ רשאכ ,םנמא .דועו םחל-תסורפ ,המדא-יחופת

 הפיחדה ךא ,חצר-תוכמ התוא םיכמ םיפיקזה ויה ,הזכ "עשפ"'ב

 תיטסידאסה השנעההש ,הלודג הכ התיה בערה תא רובשל

 לע רזחלו ץורל םישנהמ עונמל התלוכיב היה אל רתויב

 -הנחמב השגרוה אל ךכל תודוה .םחל רוריפ לשב םיחתפה

 ומכ ךרפ-תדובעמו בערמ תיזיפ תּושישת 'ץיבוילב םישנה

 ער םישנה לש ןבצמ היה תאז לכב .ואכאדב הדובעה-תונחמב

 .דואמ דע רמו

 תופיפצ וררש ,םישנה תונחמב םג ןכ ,םירבגה תונחמב ומכ
 דצמ ןה ,בילעמ סחי ,םיילענו םידגבב רוסחמ ,ךולכלו המויא

 ועבקנש ,"תורחבנ"ה תוידוהיה םישנה דצמ ןהו ס"סה יפיקז
 .דועו חבטמב ,הנחמב הדובעב תוחיגשמל םינמרגה ידי-לע

 םרג רבדהו ,םישנה תכמ םג +ה םיניכהש ,ףיסונ םא

 תורשפא םוש התיה אל הנחמבו ,תוקבדימ תולחמ תוטשפתהל

 רהמ הכ ותמ עודמ רבתסי ,רתויב הטושפ תיאופר הרזע לבקל

 םישנה .הפפורתנ תורחא תובר לש ןתואירב וליאו ,תובר םישנ

 .הזל וארקש יפכ ,"הארבה"ל ףוהטוטשל וחלשנ תושושתה

 .תופרשמב ופרשנו םש ודמשוה השעמל

 חולשל ודמע רשאכ ,םעפש ,ףיסוהל יואר וז תונמדזהב
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 ,"הארבה"ל ףוהטוטשל תושולח םישנ לש רתוי הלודג הצובק
 הנחמה להנממ ,רתוי תואירב ,םישנ תורשע המכ ושקיב
 ןתשקב .חונל םידחא םימיל ףוהטוטשל עוסנל ןהל תושרהל
 תוחפ תושושתה ןהו רתוי תושושתה ןה -- ןבומכ ,האלמתנ
 .ףוהטוטשב ודמשוה

 -פנש ,ףרוחה תפקתה ןמזב םיטייבוסה תוליח וברקתה רשאכ
 'ץיבוילמ תוריהמב תונפל וליחתה ,1945 ראוניב 14-ב החת
 .גרבמורב ןוויכל -- ןרוטל ןתוא וליבוה .םישנה-הנחמ תא

 -אל רפסמ ,הז דעצמב םג ןכ ,םירבגה לש יוניפה דעצמב ומכ
 ,תובערומ ,תומורע טעמכ ,תופחי .ךרדב ורונ םישנ לש לטובמ
 ואפק תובר םישנל .ראוני שדוח לש לודגה רוקב םישנה ופחסנ
 .םירחא םירבאו םיידיה ,םיילגרה

 ,םוקמה תבריקב םיאצמנ םיסורהש םתוארב ,ס"סה יפיקז
 אצמנש ,חדינ רעיב םש"יא םישנה תא םריאשהב רהמ ומלענ
 .ןרוטמ מ"ק 20-כ ,גרבמורבו ןרוט תא תרשקמה ךרדהמ קחורמ

 תא יטייבוסה אבצה לש תורחא תודיחי ושבכ םייתניב
 לש דעצמ ךשמנ גרבמורבו ןרוט ןיבש םהל עדונשכ .גרבמורב
 םישנה תא שפחל תויטייבוס רויס-תודיחי ואצי ,תוידוהי םישנ
 ,רעיב ולטלטינ םישנהש ןוויכמ ךא .ןררחשל ידכ תוידוהיה
 וללה םישנה .ישוקב םיסורה ןתוא ואצמ ,ךלמה ךרדמ קוחר
 .1945 ראוניב 2-ב וררחוש

 הצובק החלשנ ,'ץיבוילל ורבעוהש ולאמ ץוח ,הנבוק תושנמ

 קברדב ויה ןמז ותואב .גניבלא דיל ןטק בושי ,קברדל הלודג
 ןגמ-תוריפח תריפחב ודבעש ,םישנל םילודג תונחמ הברה
 םישנה ןמ ץוח ודבע וללה תונחמב .תורחא םירוציב-תודובעו
 ירחא .תורחא תוצראמו הירגנוהמ םישנ םג ילוואשמו הנבוקמ
 םישג 800--700-כ ורבעוה ,תועובש 6-5 קברדב ודבעש
 .תיברעמה היסורפב גרובסארטשמ קוחר אל ,ןטק בושי ,ןקלאמל
 וניע םש םגו תונוש היינב תודובעב םישנה וקסעוה ןקלאמב םג
 .םירחאה םיצאנה-תונחמ לכב ומכ ,ןתוא

 לכ לש היצקלס המייקתה ןקלאמל ןאוב ירחא םימי שדוח
 ,ףוהטוטשל ןקלאממ ורבעוה םישנ תואמ המכ .תושולחה םישנה
 -טוטשב הדמשהה-תונחמב תושולחה םישנה לרוגכ היה ןלרוגו
 ירחא םידחא תועובש המייקתנש הינשה היצקלסה ןמזב .ףוה
 .ףוהטוטשל וחלשנ ןה םגש ,םישנ 100-כ ועגפנ ,הנושארה

 וראשנ ,1945 ראוניב 18-ב ןקלאמב לחהש ,יוניפה דעצמל
 הלעמל ודעצ ןה םשמ .ךרעל םישנ 5007מ רתוי אל םייחב
 הנבוקמ םג ןהמ ,םישנ הברה ושגפ הב ,טסוארפל םייעובשמ
 .ונופש םירחא תונחממו

 20-המ והש םש ,גרובנואל דיל ,בוניח דע ודעצ ןה טסוארפמ
 -אבצה ידי-לע וררחוש רשאכ ,1945 סראמב 10-ל דע ראוניב
 .םודאה

 לשב .חותפ הדשב ןרוגל םישנ ףלאמ רתוי ופחדנ בוניחב
 תפיגמ הצרפ ,רוקהו בערה ,ךולכלה ,הליגר-יתלבה תופיפצה
 תולוחה .םישנ תואמ תועובש השולש ךשמב ותמ הב סופיט
 ולח ןה םגש ,תואירבה לש ןהילגרל תחתמ שממ ולגלגתנ
 ןיב הציחמ םוש ןרוגב תמייק התיה אל .רצק ןמז רובעכ
 תוארמ וליא ראתל רשפא-יא .תותמהו תולוחה ,תואירבה
 וליחתה רחואמ רתוי קר ...םש תוארל היה רשפא םיעזעזמ
 תא .ןרוגה תבריקב ואצמנש ,תורוב ךותל תותמה תא קורזל
 .תותמה תופוגב ואלמתנשכ קר רפעב םיסכמ ויה תורובה

 הנחמב .ואטוגל קברדמ ורבעוה הנבוקמ תורחא םישנ תואמ

 אטיל תודהי

 הירגנוהמ םישג 600--500"כ ,הנבוקמ םישגה ןמ ץוח ,ויה הזו
 םישנ ףלאל בורק לכה-ךסבו ,ילוואש וטיגמ םישנ 200דכו
 .תוידוהי

 העבש לכ ןהילע ורבעו ,ןגמ-תוריפח תנכהב ודבע ולא םג

 םג םשמ וחלשנ ושלחנש ולאמ לודג קלח .םוניהגה ירודמ
 .הדמשהל ףוהטוטשל

 תונפל ,תיטייבוסה ףרוחה-תורעתסה בקע ,וליחתה רשאכ
 ויה ןהמ 500-כ .םישנ 800-כ םש ורתונ ,הזה הנחמה תא
 ,תושושת הכ ויה ראשה וליאו ,יוניפה דעצמ תא עצבל תולגוסמ
 .דעצמל ןתחקל היה רשפא-יאש

 קרזוה ,הנחמה להנימ לש ותמזוי יפל וא ,הובגמ הדוקפ יפל
 תורורב יתלב תוביסמ .ןתדמשהל םורס-לער תושושתה םישנל

 םוקמבש הדבועה לשב רבדה הרק םא ...תוקירזה ולעפ אל

 -ירשב בר ןוזפחב ןתוא וקירזה םידירווב תוקירזה תא קירזהל
 האצותכש ררבתנ םישנה לש ןלזמל -- תרחא הביסמ וא ,םיר

 ,םישנ לש ןטק רפסממ ץוח .תוומ ירקמ הברה ויה אל תוקירזהמ
 ראשה לכ וראשנ ,םירחא םיכוביס לשב וא םד-תלערהמ ותמש

 ,םודאה-אבצה ידי-לע וררחוש ןה םימי רפסמ רובעכ .םייחב
 .לבחה תא שבכש

 22-ב םיסורה ידי-לע וררחוש רתוי תואירבה םישנה םג
 .קראמיינמ קחרה אל ,םיימוי לש דעצמ ירחא ,ראוניב

 הב ,גניבלא דיל ,גרבירל ףוהטוטשמ ואבוה םישנ תואמ
 קוחר אל ,יובטשל ורבעוה ןה גרבירמ .םימי שדוח וקזחוה
 -רדינב .ןבראוורדינל ולטלוטו יצחו שדוחכ וקזחוה םש .גרבירמ
 ףוהטוטשל וחלשנ םישג תורשעו היצקלס המייוק ןבראוו
 .הדמשהל

 ןבראוורדינמ םישנה תא וריבעה םידחא תועובש רובעכ
 המייוק קנהוהב .1944 רבמצדב היה הז .קראמיינ דיל ,קנהוהל
 חלשיהל ודעונש ,תונייוממ םישנ האממ הלעמלו ,היצקלס דוע
 הללותשה ןמז ותואבש ןויכ ,ןקלאמל ורבעוה ,ףוהטוטשל
 .תינמז רגסנ םש זוכירה-הנחמו ,סופיט תפיגמ ףוהטוטשב

 גיצנדל ריבעהל ודמע קנהוה הנחממ תואירבה םישנה תא
 הרשיה ךרדה התיה תיטייבוסה הפקתהה לשב .1945 ראוניב
 דחי -- םשמו ,טסוארפל םישנה ואבוה ךכיפל .המוסח גיצנדל
 ורבעו ,רפסמ תועובש והש ןה םש .בוניחל -- םישנ דוע םע
 ידי-לע וררחוש ןה .ןוארדל עודיה ןרוגב תועווזה לכ ןהילע
 .1945 סראמב 10-ב םיסורה

 ורבעוה ,ילואשמ םישג םע דחי ,הנבוקמ םישנ תורשע
 תליחת דע טסוגוא ףוסמ והש ןה םש .טנרב דיל ,דלאווניפוסל
 לש דעצמ ירחא .הנחמה תא תונפל ולחה רשאכ ,1945 ראורבפ
 ליבשב ףוסיא-הנחמ היה הז .ףוהנטוגל הנחמה עיגה םימי השש
 ראורבפב 12-ב ועיגה ןה הז הנחמל .םינופמ תונחמ יריסא
 ,בוגיחל ןעיגה םויב .בוניחל ואצי זא .סראמב 9 דע םש וראשנו
 .םיטייבוסה ידידלע וררחוש ,סראמב 10-ב

 םישנ תואמ המכ םע דחי ,הנבוקמ םישג לש םועז רפסמ
 הדובע-תונחמל וחלשנ ,הירגנוהמ םישנ ןכו ילוואש וטיגמ
 תונחמ לש םיב יא ןיעמ הוויהש ,הז םישנ-הנחמב .ואכאדב
 םירבגה יפלכש העשב .תיסחי ער היה אל ,םימייקה םירבגה
 םישנל הנחמה להנימ סחייתה אל ,רתויב ירזכא סחיה היה
 -תונחמב רשאמ בוט רתוי הברה םש םהל היה ןכל .הרמוחב
 .םירחאה םישנה

 לש ןטק רפסמ היה הירגנוהמ ואכאדל ואבוהש םישנה ןיב



 תומלטה

 דימשה אל הנחמה להנימ .ןהידלי תא םש ודליש תורה םישנ

 -והמא םע דחי וררחוש םינטקה םידליה *.םידלונה םידליה תא

 .יאקירמאה אבצה תודיחי ידי-לע 1945 לירפא ףוסב םהית
 -תונחמל ףוהטוטשמ וחלשנ תואירבה םישנה בורש ירחא

 וטיגמ םישנ תואמ המכ המצע ףוהטוטשב וראשנ ,םינוש הדובע
 -- ראשהו ,ימוקמה םילוחה-תיב ףגאב דבע ןהמ קלח .הנבוק

 םישנ תצובק החלשנ 1944 רבוטקואב .םינוש הכאלמ-יתבב
 ודבע ןה .הביבסב תויאלקחה תווחב הדובעל הלודג רתוי
 יכ םא .ףוהטוטש הנחמל ורזחוה ןכ-ירחאו רפסמ םישדוח

 תניחבמ הנה ,תויאלקח תודובעב דואמ השק ודבע םישנה

 .ףוהטוטשב רשאמ בוט רתוי הברה ןהל היה הנוזתה

 לודג רפסמ ףוהטוטשב ,רומאכ ,היה תודבועה םישנל ףסונ
 תופרשמב הגרדהב ודמשוהש ,תושלחו תושישק םישנ לש

 תושישק םישנ לש תויצקלס ומייוק םוי לכ טעמכ .תוימוקמה
 וללה הדמשהה תויצקא .ודמשוה -- היילכל תוגווסמה .תולוחו
 .1944 רבמצד דע וכשמנ

 הכשמנש ,סופיט תפיגמ ףוהטוטשב הצרפ 1944 תנש ףוסב
 םישנה יפלא ןיבמ תובר הליפהו 1945 לירפאב הנחמה יוניפ דע
 ףוהטוטש הנחמב "םייח"ה וכפהנ הפיגמה ןמזב .םש ויהש

 וז .םויא היה תואירבל ןהו תולוחל ןה סחיה .יתימא םוניהגל

 .םש ועריאש תוומ ירקמ לש לודגה רפסמל הביסה
 ןמ קלח .ףוהטוטשמ יוניפה לחוה 1945 לירפאב 26יב

 לירפאב 287ב .אשמ-תניפסב -- ראשהו ,תבכרב עסוה תוריסאה
 ןופיס לע ובכשש ,תולוח םישנ הברה םיל ס"סה יפיקז וקרז

 םישנ הברה ודמשוה הזמ ץוח .םוי לכ ךכב וכישמהו ,הניפסה

 .תבכרב ונופש תולוח

 .םיילגנא םיסוטמ ידידלע אשמה-תניפס הצצפוה יאמב 2"ב
 .םישנ הברה ופסינ ךכ ידכ ךותו הצצפהב קוזינ הניפסהמ קלח

 תואמ המכ אשמה-תניפסמ הריבעה םוקמב הרבעש הינא

 העיגה רשאו הקוזינש הניפסב ראשיהל וצלאנ ראשה .םישנ
 1-ב םישנה ועיגה םשמ .ליק דיל ,הדרפנרקאל םיבר םיישקב

 .ליק למנל יאמב
 תולוצינה תחמש .םילגנאה ידי-לע השובכ התיה רבכ ליק

 םיכ'צ םירוסא ויה ובש ,הנחמל ורבעוה ןלוכ .הבר התיה
 ורזפתה ,תועזעזמה תויווחה לכמ וששואתהש ירחא .םירחאו
 .ןהיתוחפשמ ינב רחא שופיחב םינוש םינוויכל םישנה בור
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 ביבסמ הדובע-תונחמל ףוהטוטשמ םירבגה ורבעוהש ירחא

 ,םידוהי םתוא .םתא ואיבהש המ לכ תא םחמ וחקל ,גרבסדנלל

 .םיניכה יוטיח ןמזב לילכ ודדשנ ,ףוהטוטש תא ורבע רבכש
 ודייוצ ,םיישיאה םידגבהו םיילענה וליפא םהמ וחקלנש ירחא
 תולודג םיילענבו םיספסופמה זוכירה-הנחמ ידגבב םישנאה
 םפסכש הז םע ומילשה אלש ויה .(ספמולק) ץע תויושע

 וקרז םהו ס"סה ישנא ידיב ולפי ךרע ילעב םירחא םיצפחו
 הנחמה-דקפמל רבדה עדונ רשאכ .שומישה-יתב ךותל לכה

 יניעל ,וצלוא הלאו ,םידוהי תצובקב תוחכונה-דקפימ ןמזב ורחב
 איצוהלו שומישה-יתב תאוצב לובטל ,םימוריע םהשכ ,לכה

 .םיצפחו ףסכ םהידי"ומב םשמ

 םע דחי ואב םירגבתמ םירענ לש לטובמ אל רפסמש תויה

 22 ,תבשב ךרענ ,גרבסדנל תביבסב הדובע-תונחמל םהיתובא

 וחלשנ םימושרה םירענה 131 .וללה םירענה לכ םושיר ,ילויב

 ללגב םש הפסינ םהמ קלח .ץיוושואל םשמו ואכאדל תרחמל
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 םויב ודמשוה םירענ 80-ל בורקו ,םיישונא-יתלבה םיאנתה

 םידוהי יפלא ואבוה רשאכ ,1944 הנשה-שאר לש ינשה

 -מנה םירענהמ םידחא קר .תופרשמלו םיזגה-יאתל ץיוושואל
 .רורחשל דע דמעמ וקיזחה םיצר

 תבכרהמ םצפקב ץיוושואל ךרדב חורבל וחילצה םירענ ינש
 םירכיא לצא רתתסה +,ןייטשרוב לאינד ,םהמ דחא .תעסונה

 .םייחב ראשנו
 םה ,הדובעה-תונחמל םירבגה ואבוהש ירחא םימי עובש

 םהיבגל ולחה ,ילויב 24 ,ינש םוימו ,הדובע-תוגולפל וקלוח

 .תועודיה יאוולה-תועפות לכ םע םידחוימ זוכיר-הנחמ ייח
 םג ראשה ןיב ,םינוש הינב-ילעפמ ליבשב ודבע םידוהיה

 םגו םויב םג ,ךרפ-תדובע ידכ ךותש ,הצמשל עדונה "לאמ"ב
 לעפמ ליבשב ונב ןמז ותואב .םידוהי יפלא וב ונוע ,הלילב

 רפשל הווקתב ,םיסוטמל יעקרק-תת תשורח-תיב "טדימשרסמ"
 .תינמרגה היריוואה לש הסורהה תכרעמה תא

 םייעוצקמ םילעופל ויה זוכירה-הנחמב םג ךכ וטיגב ומכ

 םיטושפה םילעופל רשאמ ךורע-ןיאל רתוי םיבוט הדובע-יאנת
 םיטטומתמ לש לודג זוחא היה ךכ לשב .(םייעוצקמ-יתלבה)

 םמכש לעש ,םייעוצקמ-יתלבה םילעופה ברקמ הדובע ידכ ךות

 .תלבסנ יתלב ךרפ-תדובע לש השקה לועה תא ואשנ
 -בועה ןיב לודג לדבה היה םייעוצקמ-יתלבה םילעופה ברקב

 הדובעהמ ץוח ,םינורחאל .הלילב םידבועה הלאו םויב םיד

 יכ ,החונמ םויב םג התיה אל ,הלילה ךשמב החותמהו השקה

 ומצע הנחמב תונוש תודובע עצבל םויה תועשב וחקל םבור תא
 ויה זוכירה-הנחמ םוניהג לש םינושארה ויתונברק .וביבס וא

 םידבוע ויה םידחא תועובש רובעכ .הלילה ידבוע ברקמ רקיעב
 .תוחוכ-תסיפאמ םיטטומתמ הלא

 המשא תצבור הלילה ידבוע תואמ לש הריהמה םתיילכב

 לדכ עבצא ופקנ אלש ,םידוהי םיא"ופאק רפסמ לע הלודג

 ודמעש םידבועה לכ ןיב רשוי רתיב וז ךרפ-תדובע קלחל

 -והיה ןיב םידוגינה םייוסמ דיקפת וקחיש הז הרקמב .םתושרל
 לדוהי ופאקה היהשכ ,לשמל ,ךכ .תונוש תוצרא יאצוי םיד
 םיאטיל םידוהי לע ותוסח תא ללכ-ךרדב שרופ היה ,יאטיל
 הרקמב .ב"ויכו הירגנוה ,ןילופמ םידוהי לש םנובשח לע
 .הכופה ךרדה התיה -- ירגנוח וא ינלופ ידוהי היה ופאקהו

 םישנא ויה םהמ קלחש ,םידוהיה םיא"ופאקה ןיבמ םיבר

 םישנאהש ,ךכ הדובעה תא ןגראל ללכ וגאד אל ,םיתחשומ

 -םוקמל ,ךפיהל .רתוי לק הדובע-םוקמל וחלשיי רתוי םישלחה

 ,םינוסחו םיאירב רתוי םישנא םיחלוש ויה רתוי לק הדובע

 לרמגל שושת םדאמ .ירמוח והשמב םהל לומגל ולכי רשא הלאכ
 ,םימחרה-תרסח הנחמה תואיצמב םינוא-רסח ,תיסיפ הניחבמ
 ...והשלכ ירמוח יוציפל תופצל ולכי אל ירה

 םהילע ורבע ואכאדל םעיגה דעש ,הנבוק ידוהיש ,אוה ןוכנ

 תחת תּודבעה ייחל ויה םיליגר םקלחו ,וטיגב םייח תונש שולש
 ידוהי רשאמ דמעמ רתוי הליחת וקיזחה ,םיצאנה ןוטלש

 רובעל וקיפסה אל ואכאדל םעיגה דעש ,םירחאו היכ'צ ,הירגנוה

 ידוהי םג ךא .זוכירה-תונחמו תואטיגה לש "רפסה-תיב" תא
 ויהש אושנ-אלל םיאנתה לשב רבשיהל הרהמ דע ולחה הנבוק

 .תונחמב
 חורב ,םשגב ,םיימשה תפיכ תחת ועצוב ךרפה-תודובע

 םימי העבש בורל ף,תועש 14--12 ןב היה הדובעה"םוי .רוקבו

 תועש 7--6 רשאמ רתוי אל הכשמנ "החונמ"השכ ,עובשב
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 הרזחו הדובעל קחרמה תא רובעל םיכירצ ויה םוי-םוי .הממיב
 םיילגרה תא ועצפ םינושארה םימיב רבכ רשא ,ץע-ילענב לגרב
 םויל םחל םארג 300-כמ תבכרומ התיה בערה-תנוזת .תושק

 המכמ רתוי אל וקפיס רשא ,ןמוש וא רשב אלל ,ימימ קרמ םע
 תעשב להוגה .תטרומ תיסיפ הדובעל ,תוירולק לש תואמ
 ינפל רחש םע -- ךשוממ היה ,םויב םיימעפ ,תוחכונה-דקפימ

 .הנממ םבוש ירחא ברעבו הדובעל האיציה
 םיכלכולמ ויה ,םישנאה וקזחוה םהבש ,םייעקרק-תתה םיאתה

 - רתויב המויאה הנחמה ייח תכמ .םוקמ ספא דע םיסוחדו
 םיעצפ ףוגל ןמרגב ,הלילו םמוי םדאה תא ולכא -- םיניכה

 6.םישנא יפלא ותמ םללגבש ,םימויא
 הביס לכ אלל םיכמ םג ויה ,הנחמב ינדפקה רטשמל ףסונ

 םידוהיה לש קומעה ןואכדה ,לכל לעמו ,םידוהיה לע םימייאמו
 רצמ ןהו םינמרגה םידקפמה דצמ ןה תוירסומ תולפשה לשב
 םידוהיה ודביא עודמ םיריהבמ הלא לכ -- םידוהיה םהיתרשמ
 םינושארה םישדוחב רבכ .שפנהו ףוגה תוחוכ תא תונחמב
 .םהילגר לע דומעל ולכי אלש ,ךכ ידכ דע םידוהיה ושלחנ
 ,םייעקרק-תת םיאת םתואב םה םג ואצמנש ,םילוחה יפגא

 ,רתויב תוטושפ תופורתו םייאופר םירודיס םהל ויה אל רשאו
 תיסיפ ןה ,ןיטולחל םישושתו םיזר ,םישולח םידוהי ואלמתנ

 .תישפנ ןהו

 תושק תונולת ויה הנחמה ידוהילש ,ןייצל יואר וז תונמדזהב
 ידוהי אפור ,ןירכז ר''ד -- יזכרמה םילוחה"ףגא להנמ דגנ ידמל
 הדבוע ךא ,הדות-יופכו לק אל דיקפת הז היה ,ןוכנ .הנבוקמ
 ןמזב ,ס"סה ישנא םע דחי ,רחב רשא שיאה היה אוהש איה
 ליבשב וא ץיוושואל םידמעומה תא םילוחה ןיבמ ,תויצקלסה

 לפלכ ותוגהנתה ,הזמ ץוח .יוסיחה-תונחמ ,'ןרגאל-סגנוניוש"ה
 -הנחמ ישנא לע אונש היהש דע החושק הכ התיה םילוחה
 .זוכירה

 -יהמב ןירכז ר"ד קלתסה ,1945 יאמ תליחתב ,רורחשה ירחא
 התיהש ,"ןובשח תיישע" עונמל ידכ ,תונחמה יריסא יניעמ תור
 ז.תילאטפ הרוצב ויבגל תמייתסמ יאדווב

 לגתסהל ויה םייושע םייפוא תונוכת יפלש ,םישנאה םתוא
 -וסמ ויה אלש ,םירחא .דמעמ וקיזחה ,תושקו תונוש תוביסנל
 ,"רנמלזומ"ל הרהמב וכפהנ ,םיקפרמב דימת םדקתהל םילג
 םינושארה םידמעומה -- תישפנו תיסיפ םישושת םישנא ונייה
 .תונוש תויצקלסל

 וחלשנ ןכלהמב רשא ,תויצקלס שדוח ידמ וכרענ הליחתב
 .הדמשהל תוומה-תונחמל םישולחו םילוח םיריסא הברה
 ,טסוגואב הדובעה-תונחמב וכרענ ,רתוי תולודג ,הלאכ תויצקלס
 .1944 רבוטקואבו רבמטפסב

 ,תברקתמ הלחה תיצאנה הינמרג תסובת רשאכ ,רחואמ רתוי
 ,ישילשה ךיירב םהינימל םינומה-יחצורל ימצעה ןוחטבה דבא
 םישנא ןעמל .תופירשו םיזג ידידלע םידוהי תדמשה הקספנו
 תוגחמ זא ומקוה ,דובעל דוע ולכי אלש ,םילוחו םישולח

 -תונמ םלבקב ךא ,דובעל םנמא םיבייח ויה אל םהבש ,"יוסיח"
 .בערמ וכעד םה ,הנחמב תוליגרהמ רתוי תונטק ןוזמ

 .םייח רשאמ םיתמל רתוי ובשחנ יוסיחה-תונחמב םישנאה
 .הנחמה ידגב תא םהמ תחקל וגהנש ,הדבועה הדיעמ תאז לע
 -העברא לש תוצובקב םישגרד לע םימוריע םיבכוש ויה םה
 ויה הלאכ "יוסיח תונחמ" .תחא הכימשל תחתמ השימח

 ,7 'סמ הנחמ םג םייוסמ ןמזו 4 'סמ הנחמ : גרבסדנל תביבסב

 אטיל תודהי

 וקזחוה ,שיא םייפלאל ךרעב םוקמ היה ובש ,4 'סמ הנחמב
 .םיילפכ טעמכ

 ,בטיה ועדי הלא יוסיח-תונחמל וסנכוהש םישנאה יפלא
 ומויב םוי ידמ .ובושי אל םשמו םייחב הנורחאה םכרד יהוזש
 םירבקל םהיתופוג וקרזנ ךכ-רחא .םידוהי תורשע םש ותמ
 .םהיניעב דוע םייח-ינמיסשכ םימעפל ,םיינומה

 םיינישדיאפור ינש ומויב םוי ידמ ואב להנימה תדוקפ יפל
 תא רוקעל ידכ ,םתרובק ינפל םיתמה ואבוה םהילאש תומוקמל
 .םהיפמ בהזה"יניש

 םידוהי "תוכמס ילעבי'מ טעמ אל לבס טושפה יממעה שיאה

 עורג בצמה היה זוכירה-הנחמב וליאו ,וטיגה ןמזב דוע םינוש
 שאר ,"ופאק"ה ןוגכ הנחמב םידוהי "םידיקפ' .םייתעבש
 -- ס"ס ישנא לצא םירחא םיתרשמו ,חבטמה ןונגנמ ,קולבה
 םיקודא" רתוי תויהל םתוצרב םידוהיל וקיצה רשא םה

 .ס"סה ישנא ,םהילעב יניעב ןח רתוי תאשל ידכ ,"רויפיפאהמ
 ,דלפנירג ,ןייטשרוב "ופאק"ה ןוגכ ,םידחא םידוהי םיסופיט
 םידוהיה תא םיכמ ויה םירחאו סילרסיא ,לגיפש ,טרפלוו

 -ושב הכילהב ,הדובעב םינוש "םיאטח" לע תינחצר תּועשרב
 "קרמ" תנמל השקב תעב ,דקפימה שרגמב הדימעב ,תור
 תוחכונב וכיה רשאכ םתּועשר וניגפה דחוימב .דועו ,תפסונ
 ...תדחוימ "תובהלתהייב תאז ושע זא .להנימהמ והשימ

 טלמיהלו םלעיהל הלא "םדא תאלח" וצר רורחשה ירחא
 רשא ,םידוהיה לש םהידיל ולפנ םהמ םידחא .םיריסאה תמקנמ

 דחי טפשמל ודמעוהו יאקירמאה יאבצה לשמימה ידיל םורסמ
 .ס"סה ישנא םע

 1 'סמ תונחמב םיזכורמ רקיעב ויהש ,הנבוק ידוהימ ץוח

 תוצראמ םידוהי ןכו ילוואש וטיגמ אטיל ידוהי ואצמנ ,3זו
 .גרבסדנל תביבסב תונחמב תורחא

 -הנחמ רטשמו םנימב םידחוימהו םישקה םייחה-יאנת ףרח
 םינגראמ ירוביצה חטשב םיליעפ םישיא ויה ,ירזכאה זוכירה
 לע ,תותיזחב םיעוריאה לע תוחיש ,םיאתב ,רתסב םעפ ידמ
 תרטמ .דועו תוידוהי תויללכ תויעב לע ,ימואלניבה בצמה
 יריסא לש םחור-בצמ תא םמורל התיה וז תיתוברת הלועפ
 .םיצאנה לש תענמנ-יתלבה הסובתב םתווקת תא קזחלו הנחמה
 עמשנה לעו תותיזחב בצמה לע תועידי וגשוה תונוש םיכרדב

 תא ריכזהל שי וללה תוחישה תא ולהינש םישיאה ןיבמ .םלועב

 : "תותיזחב יגטרטסאה בצמה" אשונה לע לטנמולב .ט סדנהמה
 ; "הנחמה שיא" -- השראוומ ידוהיה רפוסה ,ןייטשרוב לאכימ
 ר''ד ; "תוירוביצ תוידוהי תויעב" -- לקנופרג .ל ןיד-ךרוע
 -- ןייטשדלוג .ל ר''ד ; "םייטילופ םיעוריא" -- זיוהנירג .ש
 וטיג יניינע" -- ןוסמרב .מ ;"האופרב תוירלופופ תוחיש"
 הנחמב .דועו "לארשי-ץרא תויעב" -- יקסבונורא ; "הנבוק
 -לפמורט לש םרכזל תשדקומ ,תיאשח הפיסא המייקתה 1 'סמ
 ,םישנה תקלחממ הרוחב םג האב תאז הפיסאל .וירבחו רוד
 .רבגכ תשפוחמ

 רקיעב ,וללה תוחישל בר ןוצרב וניזאה הנחמה ישנא
 ןפואב ופתתשה םהמ םיברו ,תותיזחב בצמל רשאב םישוריפל
 .ידוהי גח לח וב םויה תא ועדי םג םידוהיה .םיחוכיווב ליעפ
 רשאמ רתוי םמורמ חורה-בצמ היה ,המודכו םירופ ,הכונח ימיב
 ידוהיה ןויסנה לש תוירוטסיהה תולבקהה .םיליגר םימיב
 ולדתשה םייתד םידוהי .תודדועמ ויה ,תואלתה בר ,ימואלה
 תעפוהל העדונ הבר תובישח .המודכו ןיינמב הליפת "ףוטחל"



 תומלש ה

 עיפוהל ליחתהש ,"ץוצינ" -- תירבעב ילגיל-יתלב תע"בתכ

 ירגוב ידידלע אצוה הז תעדבתכ .1941--1940 םינשב אטילב
 ,הנבוקב הטיסרבינואהמ םישנא ידי-לעו תוירבעה תויסנמיגה
 חרואב ןבומכ) עיפוה םג "ץוצינ" .תינויצ םלוע-תפקשה ילעב
 עיפוה ה"שת הנשה-שאר ברע .הנבוק וטיגב (ילגיל-יתלב
 ,ואכאד זוכירה-הנחמל ךייש היהש ,"גנירפואק" הדובעה-הנחמב
 היה הז .ואכאד זוכירה-הנחמב "ץוצינ" לש ןושארה ןוילגה

 דעצמ ברע ,1945 חספל בורק אצי 42 רפסמ .36 ףטושה רפסמה

 .םיאקירמאה ידי-לע רורחשל ךומס ,לוריטל *ייוניפה

 1945 ביבא תליחתב .המויסל המחלמה הברקתה םייתניב

 חרזמב םיטייבוסה לש תפתושמה הפקתמה ףוס-ףוס החתפנ
 רורחשב תוזחל הווקתה .ברעמב התירב-תולעבו ב"הרא לשו

 םלוכ .םייחב ורתונש תונחמה-יריסא ץמוק ברקב הרבגו הכלה
 .ירמגל טטומתת הינמרגו ןמזה ברקתמ יכ ,ושיגרה

 -ולגנאה אבצה תודיחי לש תומדקתהה הלהנתה רשאכ

 ,הפונתה אולמב ,1945 לירפא לש הינשה תיצחמב ,יאקירמא

 תיראש לרוג תא וצרחיש םימי םיברקתמש רורב השענ
 ןיב תירוביצ הרכה ילעב םישנא .הדובעה-תונחמב םידוהיה

 הפקשה ילעב ןהו תינלאמש היטנ ילעב ןה -- תונחמה יריסא

 םישעמב ביגהל םהירבח תא רתסב ןגראל ולחה -- תינויצ

 .יטירק עגרל תונחמב ועיגיש הדימב

 אבצה לש ץולחה-ליח ענ רשאכ ,1945 לירפאב 24"ב
 הדוקפ עתפל העיגה ,ואכאד ןוויכל תיברימ תוריהמב יאקירמאה
 ולביק םירחא תונחמ .ואכאדל םיפנוסמה תונחמה תא תונפל

 .יוניפה תדוקפ תא םדוק רבכ

 איה יוניפה תרטמש ,התיה םיצאנה לש תימשרה הסריגה
 וכוויתב ,ופלחוי םש ,ירציוושה לובגל תונחמה יריסא תא איבהל

 -מנה ,םינמרג המחלמ-ייובשב ,ימואלניבה םודאה-בלצה לש
 ןבומכ היה אל תונחמה יריסאל .תירבה-תולעב יבשב םיאצ

 אלא הרירב התיה אל ךא ,ימשרה רבסהל ןימאהל דוסי םוש

 ירשפא יתלב .עודי יתלב יוניפ-דעצמל תכללו הדוקפל עמשיהל

 .יוניפל דגנתהל היה
 .םפוגב םיאירבה קר לגרב תכלל ויה םיכירצ ,העדוהה יפל

 וליחתה יוסיחה-תונחממו םילוחה-ףגאמ םישלחהו םילוחה תא

 ואצי רבכ וב ויהש םיריסאה ןכש ,הנפתהש 1 'סמ הנחמב זכרל

 ,לגרב םלוכ םע תכלל וסינ םישולח םישנא הברה .דעצמל
 .םישלחהו םילוחה ודמשוי הליחת יכ ונימאהש רחאמ

 םילוחה תא זכרל הדוקפ הליחתכל הנתינ ,ותעשב רפּוסש יפכ

 לש תררחסמה תוריהמה לשב ךא .וילוח לע ותיצהלו ףירצב

 ומצע לע תחקל םיימוקמה ס"ס י"שנאמ שיא הצר אל ,הפקתהה

 .ואכאדל םילוחה תא תונפל ולחה ךכיפל .תאזכ הלועפ עוציב

 םוקמב ראשנ בורה ךא ,םשל ריבעהל וקיפסה םילוחהמ קלח

 .יאמ תליחתב ררחוש םשו

 ,דעצמה תוריהמל לגתסהל םילגוסמ ויה אל םיבר םידוהי
 םה .הנחמה ייחמ ,תישפנ ןחו תיסיפ ןה ,םישושת ויה ןכש

 תויריב וחצר םיריסאה תא ווילש ס"ס ישנא .ךרדב רגפל ולחה

 .םירגפמה זמ םיבר

 דחא לכ ץמאתה םירמושה דצמ הזכ ינחצר סחי םתוארב

 .םלוכ םע תכללו דעצמב רגפל אלש םינורחאה ויתוחוכב

 ויה אל םמצע תוחוכבש ,םישלחה םהירכמל ורזע םיקזחה

 ןכא םיצאנהש ,ררבוה רתוי רחואמ .הדעצב ךישמהל םילגוסמ

 הוויק םהבש ,לוריט ירהל םיאירבה םישנאה תא תונפל וננכית
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 ,הז הרקמב .תירבה-תולעב דגנ קבאמב ךישמהל ישילשה ךיירה

 .םירוציב-תודובעל הדובע-חוככ םישמשמ תונחמה-יריסא ויה

 לש אבצה-תודיחי ידיזלע המוסח התיה לוריטל ךרדה ךא

 תא ןווכל וסינ דעצמה תא וליבוהש סיס ישנא .תירבה-תולעב

 .ךבסהמ אצומ םשפחב ,ןאכלו ןאכל םינופמה

 תוליח לע תירבה-תולעב יסייט לש תודבכה תוצצפהה בקע

 ,לשמל ,ךכ .םידוהי טעמ אל םג ולבס םיגוסנה םינמרגה

 ,תיאבצ תינמרג תבכר * ןזואהבווש לש תבכרה-תנחתב הצצפוה

 ופסינ תאז הצצפהב .תונחמה-יריסא תריישל הכומס הדמעש
 םג םיבר םיריסא .ועצפנ םיברו תונחמה-יריסא האממ הלעמל
 וצר רשאכ שאב םהילע וחתפש ס"סה יפיקז ידי-לע ורונ

 תא הנווכב םיווסמ ויה םינמרגה .הסחמ שפחל הבורק השרוחל

 -תולעב יסייטו ,םינופמ תונחמ-יריסאב םייאבצה םהיחולשמ
 תואמ לש םתומל ומרג ,תוצצפהה עוציב ידכ ךות ,תירבה

 .םידוהי

 ,רגסנו ךלה סבומה ינמרגה אבצה ידירש ביבס שאה-לגעמ
 תא ףוס-ףוס גישה יאקירמאה אבצה לש ץולחה-ליחש דע

 יוניפה-דעצמבש רחאמ .םתוא ררחשו םידעוצה תונחמה-יריסא
 תוצובקב םישנאה תא וליבוה אלא ,דחיב תונחמה לכמ ואצי אל

 םוקמ ותואב אב אל םרורחשש עריא ,וזמ וז תודרפומ ,תובר
 גרבסדנל תביבסב םיריסאה וררחוש ,לשמל ,ךכ .ןמז ותואבו

 --- 5 ךאלא דיל ,לירפאב 29דב -- ואכאד תביבסב ,לירפאב 28-ב

 -- 1?ץלט-דאבב ,יאמב 1-ב -- י!גרבכובב ,לירפאב 30-ב
 .יאמב 2זב

 ,םיריסאה ישוח והקתנ זוכירה-הנחמב תוארונה תויווחה לשב

 .תומוצע ויה ררחתשהל וכזש לע םתעתפהו םתחמש ,תאז לכבו

 וכרבו החמשמ וכב ,וקשנתהו הז יראווצ לע הז ולפנ םישנא
 ,ונימאה אל .תואיצמב אלו םולחב ומכ הארנ לכה ."ונייחהש"

 לע הנמנ אוה םגש ,חכוויהל הצר דחא לכ .וררחוש םנמאש

 -- ןשונ ןשי םולח תמשגהל ףוס-ףוס וכזש ,הלוגסה-ידיחי
 .הלחלח ררועמה ירלטיהה םוניהגהמ רורחשה

 ונפוה ,וריתסהל ןתינ אלש רשוא יוור היהש ,הז יגיגח עגרב

 .הלואגה סנל וכז אלש ,ויריקיו ויבורקל דחא לכ לש ויתובשחמ

 השק םיקרפלש ךכ הזב הז םילוהמ ויה רעצו החמש תושגר
 .רבוג שגר הזיא רמול היה

 םיררחושמה םיריסאל תויאקירמאה אבצה-תודיחי לש םסחי

 עגנ םיריסאה רורחש לש יטאמרדה עגרה .רתויב ישונא היה
 דלוקוש ,תוירגיס ,ןוזמ םקלחב .םיררחשמה בלל םג דאמ דע

 םליצהב תפתושמה םתחמש תא ועיבה םה ,תורחא תונתמו
 .היילכמ םישנא

 ושע ,םיררחושמה םיריסאל הגאדה תא םמצע לע םחקלב
 םנתיאל ורזחי םייחב וראשנש םישנאהש ידכ לכה םיררחשמה

 םליבשבש ,םישולחלו םילוחל ורסמתה רקיעב .תיברימ תוריהמב

 -ורדה םייאופרה םירודיסה לכב םידייוצמ ,םילוח-יתב וניקתה
 ,וזכ הוואתב ןוזמה לע ולפנתה םיבערומה םישנאה .םיש

 ועריא וז הביס לשב .בכשמל ולפנ םהו הקיזה םהמ םיברלש
 ,רורחשה ירחא ותמ םיריסאה ןמ םיבר .תוומ-ירקמ טעמ אל

 תויונערופהו לבסה לכ ירחא םנתיאל רוזחל םילגוסמ ויה אל יכ
 ששואתהל ןמזה ךשמב וחילצה םיריסאה בור .זוכירה- תונחמב

 ,תוירזכאה יוכידה-תונשב םהילע ורבעש תושקה תויווחה לכמ
 .תונחמה םוניהגב רקיעב
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 אטיל תודהי

 תורעה

 22-ב םקוה (ןכניממ קוחר אל) הירוובבש ואכאד זוכירה"הנחמ

 םידגנתמל שנועו-הדובע-הנחמכ רלמיה תדוקפ יפל 1933 סראמב

 ,ופרוצ ישארה הנחמל .יצאנה רטשמל -- םידוהי-אלו םידוהי -
 .ואכאד תביבסב תוחולש לש בר רפסמ ,המחלמה תונשב רקיעב

 בורדיפדלע -- םיריסא יפלא ודבע ויתוחולשבו ישארה הנחמב

 -תיישעת לש תונמזה ועציבש ,תונוש תורבח ליבשב -- םירבג

 םירחבנ ויה םידבועהמ קלחש ךכל ףסונ .תינמרגה המחלמה

 הדמשה-תומוקמלו ץיוושואל םיחלשנו תויצקלסה ןמזב הדמשהל

 םיריסאה ופרשנ ןהבש ,תופרשמ המצע ואכאדב םג ויה ,םירחא

 םוקמב ורבקנ ודמשוהש םיריסאהמ לודג קלח .םידמשומה

 ידיזלע וררחוש ויתוחולשו ישארה הנחמה .םיינומה םירבקב
 םינורחאה םימיב ,1945 יאמ תליחתב יאקירמאה אבצה תודיחי

 .הפוריאב הינשה םלועה-תמחלמל
 הכפה ,הינשה םלועה-תמחלמ ץורפ תרחמל ,1939 רבמטפסב 2"ב

 הנחמ"ל 1941 רבמבונב 26"בו "יחרזא םייובש-הנחמ"ל ףוהטוטש

 -הנחמ ףוהטוטש התיה 1942 ראוניב 137מ לחה .''ס"ס לש דחוימ

 .ףוהטוטשל וכייתשהש תוחולשה רפסמ לדגו ךלה הגרדהבו ,זוכיר

 ןהו תיאבצה הישעתה ליבשב ןה םישנו םירבג ודבע םש

 "הנחמ ףוהטוטש התיה תימשר יכ םא .תונוש רוציב-תודובעב

 .םיריסא לש בר רפסמ תוימוקמה תופרשמב ודמשוה ,הדובע

 -וציעב היסורפב תיטייבוסה הפקתמה תויהב ,1945 ראוניב 25זב
 םיריסאה תא .גרובנואל לא ףוהטוטשמ םיריסאה יוניפ לחה ,המ

 -יצחל 1945 לירפא לש ןורחאה שילשב תוריסב וניפ םירתונה
 1945 ראוני ףוסב רבכ ולחה תויטייבוס תוביטח .הלה יאה

 זוכירה-הנחמ לש ויתוחולש ואצמנ ובש לבחה תא ררחשל
 .ףוהטוטש

 .העבש היה םרפסמ

.4 
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 ןילופמ ידוהיה רפוסה לש דיחיה ונב היה ןייטשרוב לאינד

 הפסינ רשאו הנבוק וטיגל ואיבה ולרוגש ,ןייטשרוב לאכימ

 ותחירב ירחא ןייטשרוב לאינד לש ויתויווח .ואכאד הנחמב

 ,4 'לג ,ןכנימב אציש ,"ןברוח ןטצעל ןופ"ב וראות תבכרהמ

 .75--33 םידומע ,1947 סראמ

 12 תב תרמשמ לכ ,הממיב הדובע-תורמשמ יתשב ודבע הליחת

 .תחא לכ תועש 8 -- תורמשמ שולש ועבקנ רחואמ רתוי .תועש

 ראוני עצמאב קר םקוה תונחמה ישנא לש םיניכה יוטיחל דסומ
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 -הנחמב תמו תובר רסאמ-תונשל טפשנ הב ,אטילל רזח אוה

 .םיריסא

 -תיב) ןיליטוא-טנסב עיפוה ,1945 ילויב 1-ב ,רורחשה ירחא

 קוחר אל ,(םישולחה תונחמה-יריסאו םיררחושמ םילוחל הארבה

 תונוילג דוע ועיפוה רתוי רחואמ ."ץוצינ" לש ןוילג ,ןכניממ

 וז - "ץוצינ" אצוה 1945 רבמבונב 2-ב .םילפכושמ םידחא

 תינויצה תורדתסהה ידי-לע ,ןועובשדודכ ,ספדומ הנושארה םעפה

 הגלפמה המקוה רשאכ .(דחואמ יצולח רעונ) "םחונ"ו תדחואמה

 תורדתסהה הלסוחש ירחא -- תודחאתה (ס"צ) "ןויצ ילעופ"

 לכב .תירבעב הלש ןואטבל "ץוצינ" ךפה ,תדחואמה תינויצה

 המלש וכרועו ולש םייחה-חור היה "ץוצינ" לש הלא וילוגלג

 םידוהי" ותדובע האר "ץוצינ" לע םיפסונ םיטרפ .(ריפש) לקנרפ

 ,1957 קרוידוינ ,"רבע ןטנעאנ ןופ'ב המסרפתהש "םיררחושמ
 .161--160 'מע ,3 ךרכ

 .גנירפואקמ קחרה אל

 .ואכאד זוחמב .0

 .דלאוונרפל בורק 1

 .ירטסואה לובגהמ קחרה אל ,ןכניממ המורד .2



 תונחמב םישנ

 םינמוגה ולחה ,אטיל תולובגל יטייבוסה אבצה םדקתה סע ,1944 ילוי תליחתב

 םידליתו םישנהמ ודרפוה םירבגה .הינמרגל אטילב תואטיגה יאולכ לש הזופח הרבעהב

 תנחמ הו היה .ףוהטוסש הנהחמב וואשוה םידליהו םישנה .'ואכאד'  תונחמל וחלשנו

 .םיוחא תומוקמל הדובע-תוצובק ונממ וחלשנ ןכו םייזכרמה םיתורישה וב ויהו ,יזכרמ

 .סש תואולכ ויהש ,םישנ שולש תוופסמ ול םיבווקה תונחמה לעו ףוהטוטש הנחמ לע

 סוקממ הרבע ,םירחא תונחמל ףוהטוטשמ החלשנ ,ףוהטוטשל העיגה איוול רתסא

 .יטייבוסה אבצה ידי-לע הוווחשל דע ,סוקמל

 תהירואית .ףוהטוטשל הרזחו רחא הנחמל החלשנ ,ףוהטוטשל העיגה לאינד-יצוווש .א

 הפוקתה תא ןמזה תניחבמ םימילשמו ףוהטוטשל הרזחש הפוקתל דחהוימב םיטחייתמ

 :ףוהטוטשב התיה אל איוול רתסאש

 ןכו ,יריווער','ה -- םילוחה"רדח תא הירואיתב הנומתה תא המילשמ היקלס לחר
 .םוקמב בתכנש ,"הדובע הנחמב" הרישב

 אירול רתסא

 דובעשב תוידוהי

 .םייטייבוסה תוסייגה הנבוקל וברקתה 1944 ילוי שדוחב

 ואיצוהו ,תואטיגה תא ולסיח ,אטיל לש היוניפב וחתפ םינמרגה

 תוריסב אצי הנבוק וטיגמ .םיאולכה םידוהיה תא םתא דחי

 .שיא 3000-כ ובו ,ילויב 8 ,תבשב ןושאר טרופסנרט גיצנדל

 םישנו םירבג .ןכמ-רחאל םידחא םימי אצי ינש טרופסנרט

 -תונורק לע ולעוהו תבכרה-תנחתל דבכ רמשמ תחת ולבוה

 תונורקה ךותב תופיפצה .הכורא הרושב םינכומ ודמעש אשמ

 עסוה טרופסנרטה לכ .דומעל קר היה רשפא .המויא התיה

 םינמרגה ,םנמא .רתויב םידבכ ויה םיעסונה תוששח .הינמרגל

 םישדח הדובע-תומוקמל םיאולכה תא םיריבעמ יכ וטיגב ורמא

 יפלא תואמ ועיסהש תובכר לע ועמש ידמ תובר ךא ,הינמרגב

 .הדמשה-תונחמב תוומל םידוהי

 ךשמל הב םירוגס םישנאה וראשנ תבכרה הרצענ רשאכ

 תוקעצ ועמשנו תונורקה תותלד וחתפנ םואתפ .הכורא העש

 םירבגה ,םידליו םישנ קר םידרוי ! תדרל ,רהמ ,רהמ" : תינמרגב

 דרפהל וליחתה םישנה "! תונורקב םיראשנ 12 ליג לעמ םינב םע

 םיצור ! תוארתהל וכזי דוע םא ,עדוי ימ .םינבו תובאמ ,םילעבמ

 ךא ,דליל קשנל םעפ דוע ,הלמ דוע ,עגר דוע תוהתשהל

 ."! תדרל ,רהמ ,רהמ" : םיציאמ םיגמרגה

 תבכרל םתוא וליבוהו תורושב ורדיס םידליהו םישנה תא

 ךותל םישנה ופחדנ והשכיא .המ-קחרמב הדמעש םיספ-תרצ

 -יאש ,הלודג הכ התיה תופיפצה .העשכ ועסנו םינטקה תונורקה

 דיל תבכרה הרצענ ,רעי עצמאב ,עתפל .םושנל היה רשפא

 ,םירוחש םידמ םישובל ,םיבר .ס.ס ישנא .תוריפחו תורוב

 יכו ,ןורחאה דעיל ועיגהש תוחוטב ויה םישנה .םוקמב וניתמה

 ובבוס דימו ,תונורקה ןמ תדרל הדוקפ הנתינ .ץקה אובי ןאכ

 ןהילע וויצו תורושב בוש ןתוא ורדיס .ס.סה ישנא תואבה תא

 .תכלל

 ףוהטוטש

 ןתוא וריבעה .הובג לית ירדג ףקומ הנחמל ואבוה םישנה

 וארנ .םיכומנ ץע-יפירצ הירבע לכמו ,הכורא רצחל רעש ךרד

 םישובל ויה םירבגה .רתויב בולע םהיארמ ,םיכלהתמ םישנא
 .תויולב תורופא תולמשב םישנהו ןבל-לוחכ םיספ-תומא'זיפב

 ןה ןהיניעב תועמדב .םישנ וציצה םיפירצה תונולחל דעבמ

 .ןשארב רעצב תוענענמו תוהמאה ידיבש םידליה לע תועיבצמ

 -ירדג םיפקומ םיבר תורצח ךרד הכרד הכישמה םישנה תצובק

 רצחל ועיגה ףוסבל .ןהירוחאמ רגסנ רעש ירחא רעש .לית

 םע ,ךומגו ךורא ןינב דמע ןהינפל .ורצענ הבו הלודג תעבורמ

 וילעש ,םוירוטמרקה ןהינפל הנהש ובשח דימ .ההובג הבורא
 ןהילעו "ףוהטוטש" זוכירה-הנחמב ןהש ןהל ועידוה ןאכ .ועמש

 ןתוא ורדיס ןכמ-רחאל .ץחרתהלו ןהינפלש ןינבה לא סנכיהל

 .םיזג-יאתל ןסינכהל םידמועש תוחוטב ויה םישנה .םיפירצב

 אלש תוחוטב ויה ןה .םידלי םע תוהמא -- רותב םינושארה

 .תורגובמ תונבו תויחא ןיב תעזעזמ הדירפ הלחהו דוע הניארתת
 -ןמז רחאל .םישנ 50 לש תוצובק םעפ לכ וסנכנ ץחרמה-תיבל
 תושובל -- ןינבה לש ינשה ודיצמ תואצוי םישנה תא ואר המ
 הלודג ,לדה הארמה תורמל .תופחי ,לוחכ-רופא םיספב תולמש

 .אווש דחפ היה דחפהש ,החמשה התיה

 ןדיל תורבוע ץחרמה"תיבל הסינכל רותב םישנה ודמע רשאכ

 ,ןתושרב רשא לכ תא רוסמל ןהל תוצעיימו ,םילס םע םישנ

 .רבד ןדיב וריאשי אל טעמ דוע ןכש ,ןהל שיש המ תא לוכאלו

 ןתאצ ינפל ןהל וקליחש רכוסו םחל דוע היה םישנה ידיב
 תוארל היה רשפא קוחרמ .ולכיש לככ ולכא ןהו הנבוקמ
 דיל ובשיש םינמרגל לכה תרסומ ץחרמה-תיבל תסנכנהש

 םעפ ידמ חקל םישגה ורסמש םחלה ןמ .ןינבה חתפב תונחלוש

 -צהש םיריסאל ,רדגל רבעמ ןתוא קרזו תוכיתח םינמרגה דחא

 םחלה לע וללה ולפנתה ךיא תוארל היה רשפא .םש ופפוט

 םינמרג םילייח םישנה ןיב ובבותסה ןמזה לכ .וללגב וברו

 יכ הלגתי םאש ןויכ ,ךרעה-ירבד תא רוסמל ושרדו םילס םע

 וטבלתה תובר .הל עלובי -- התושרב ךרע-רבד הריאשה יהשימ

 תובורק תונוש תורכזמ ,בהז-עבטמ ,תעבט ,ןועש םע תושעל המ

 ויהו ,רצחב המדאב םיצפחה תא ריתסהל ופידעה תובר .ןבילל

 הכורכה הנכסה תורמל ,רדגל רבעמש םיריסאל םיצפח ורסמש
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 וליפא .לכה תא םישנהמ וחקל ץחרמה-תיבל הסינכב .ךכב

 לכ ידיב וריאשה קרסמ קר .רומשל ושרה אל םינטק םימוליצ
 םישנ-אפור לצא קדביהלו רובעל וחרכוה ,תומוריע ןהשכ .תחא

 האיבחהש בהז-ןועש אצמ אפורה .המוהמ המק םואתפ .ינלופ

 .האיצמה תא ול רוסמל ידכ ןיצקל ארק אוה .םישנה תחא הפוגב

 ךא ,המשאה תא שינעהל שיש ךכ לע דמעו סעכמ חתר הלה

 אל" ,ינלופה אפורה רמא ,"התוא בוזע" .קמחתהל החילצה וז

 ללגב ילוא ."!תומוריע ןהשכ תומוד ןלוכ ןה ,התוהזל לכוא
 וצלאנ םילייח תוחכונב .ןיצקה עתרנ תרחואמה הלילה-תעש

 ,דוחל תולמש -- תומירעב םרדסלו םידגבה תא דירוהל םישנה

 : םעפ דוע םישנה תא הקדב הינלופ השא .המודכו דוחל םיילענ

 .תורעשבו םיינזאב הששימ ,הפה ךותב הטיבה ,םיידיה תא החתפ
 תחאה ורמא -- "!זג אל ,םימ" .תוחלקמה רדחל וסנכנ הז ירחא

 תחא לכ הלביק םש ,רחא רדחל ורבע הצחרה רמגב .הינשל
 יולב ךא ,יקנ היה לכה .ןבל-לוחכ םיספב המ'זיפו רבג-תצלוח

 ןדועש רבדה םצע .וקחצו וזב וז םישנה ולכתסה .הברה ןקותמו

 לש םימי ירחא םייקנה םידגבהו ,םימח םימב הציחרה ,םייחב

 הלא ויה ךא .הבוט חור ןהילע ורשה הלא לכ -- םילוטלט

 .רק היה הלילה .הצוחה ואצי תופחי .דבלב םירצק םיעגר

 תופקומ תורצח ךרד האמ לש תוצובקב ורבע שמח לש תורושב

 ףירצ לע הוולמה השאה העיבצה ףוס"ףוסש דע ,לית-ירדג

 תוטימ ובו ףירצל וסנכנ ."!ורדתסת ,ןכמוקמ ןאכ" :הרמאו

 ךכ-לכ ,ובכש הפצרה לע םג .םישנ תואלמ -- תומוק שולשב
 בלתשהל וחילצהו המינפ והשכיא ופחדנ הרירב ןיאב .היה ףופצ

 .דימ ןבור ומדרג תופייע בורמ .הפצרה לע ובכשש םישנה ןיב
 ,הטימ לכב .םישנ 500 תוחפל וקחדנ 200-כל דעונש םוקמב

 ,םייקנו םישדח ויה םמצע םיפירצה .םישנ 3 ובכש ,המוק לכב

 ץוחב ןולח לכ ינפל .םימרוז םימו םירדוסמ תוריש ירדח םהבו

 התיה ףירצב תוריקה דחא לעו ,םיחרפ םע םיזגרא םירדוסמ ויה

 ףוהטוטש הגחמ היה ,ךכ-רחא עדונש יפכ .ףונ-תנומת תרייוצמ

 ובשי ןאכ .הדמשה-הנחמ הז היה הליחת .םינש עבש רבכ םייק

 םינמרג םגו הפוריא יבחר לכמ םיילילפו םייטילופ םיריסא

 וקסעוה תונורחאה םינשב .הכ דע ןאכ ויה אל םידוהי .םהיניב
 חטש לע ערתשה אוה .הנחמה רופישו הינבב םמצע םיריסאה

 .ףוס םהל ןיא וליאכש םיפירצ לש תורוש םע תורצח .קנע

 לית-ירדג לש תורוש המכב תפקומ התיה תורצח-תצובק לכ

 .ןיוזמ רמשמ םהבו םיהובג םילדגמ ויה הניפ לכב .םילמשוחמ

 המ .תומוק 3 לש תיב הבוגב הנושמ רה דמע לוממש רצחב

 ולוכש ןיחבהל היה רשפא בטיה וב ולכתסהשכ ?םחפ ,הז
 ! םיילענ תובבר -- םיילענ

 רמגב ,תודחא תועש ךשמנש רדסימ ךרענ רקובב תרחמל
 .רצחב בבותסהל היה רתומ רדסימה

 יעיברה םויהמ .לכוא םישנה ולביק אל םימי השולש ךשמב
 טעמ ,םחל 'רג 150 ,רוחש הפק רקובב קלחל וליחתה ןאובל
 דימת אלש ,תוקריו םיבשעמ ימימ-קרמ -- םיירהצב ; הביר
 -תסורפ ,רוחש הפק בוש -- ברעב ;םביט תוהזל היה רשפא
 ,קתוממ הפקה היה ברעב ןושאר םויב .הנירגרמ תצקו םחל
 לכואה תקולח .קינקנ וא הניבג לש תנוטנטק הכיתח וקליח ןכו
 םיאלמ ,םילודג חפ-ילכימ םיאיבמ ויה םיריסא .רצחב הלהנתה
 הדמעש תיקנע ץע-תיגיג ךותל ותוא םיכפושו ,חתורה לזונב
 םישנ יתש לכ .תוכורא תורושב ,תוגוזב ודמע םישנה .רצחב
 .ןהלש ףירצב ,ץע-תופכ םע תולכואו .קרמ תרעק תולבקמ ויה

 אטיל תודהי*

 תקולחל ושרדנ תורעקה ןכש ,םייסלו רהמל תוצלאנ ויה ןה

 "ופאק"ל המדנ היה רשאכ ,םימעפל .תורחא תורצחב קרמ

 היה ,הליכאב הדימה לע רתי תוהמהמתמ םישנהש ינלופה

 .תורעקה תא דימ ריזחהל שרודו קעוצ ,ףירצל םעזב ץרפתמ
 תא ךפוש היה ךכו ,טושב ףילצמו תורושה ןיב רבוע היה אוה

 המיאה תורמלש ,ימואתפ ךכ-לכ הז היה םיתעל .רקיה קרמה

 .עורפ קוחצב תוצרופ םישנה ויה הדיחיה המחה החוראה ןדבאו

 .תורעקה לכ ופסאנש דע ללותשהל ךישממ היה "ופאק"ה

 ,הדמשהל ןתוא םיליבומש תוששחה ותמאתה אלש רחאל

 ןימאהל וליחתה םישנה .עבק תרוצ לבקל הנחמב םייחה ולחה

 המחלמה יכ ,גרוהל-תואצוה דוע הנייהת אלש ,הצופנש העומשב

 םידוהיה לע רומשל הובגמ תוארוה ולבקתנו הציקל תברקתמ

 ,בגא .דמשוה ידוהיה םעה לכ אלש החכוהכ -- םייחב ורתונש
 .רלטיה לש וייחב תושקנתהה לע םג ועמש םימי םתואב

 םג ועיגה ףוהטוטשל תרכזנה הצובקה אוב ירחא םיימוי
 ,ץנאש ,הנבוקמ :רתוי םירחואמה םיטרופסנרטה לש םישנה

 האב .תויטלבה תוצראבש תואטיגהו תונחמה לכמו הגיר ,ילוואש

 םינורחאה ויה הלא .הנבוק וטיגמ האציש הנורחאה הצובקה םג

 םישופיח לע ורפיס םישנה .("תונילמ') םיאובחמה ןמ ואצוהש

 לעו ,םיבר תונברק לע ,םיתבה לכב הנחבה אלל םיצוציפו

 ןיב ודירפה ,םידליה תא ןהמ וחקל .םייחב וראשנש םישנאה
 .וטיגה לכ תא ותיצה ףוסבלו -- םירבגו םישנ

 ועדיש םישנ 25-ב ורחב .םושירב וליחתה םימיה דחאב
 .םיישיאה םיטרפה לכ םע םיספט אלמל היה ןהילעו תינמרג

 וויצו תילאמשה דיה לע רפסמ ימיכ ןורפעב ובתכ תחא לכל

 תא .ןמז רסוחמ הארנכ ,ועקעק אל םירפסמ .ותוא קוחמל אל

 היה הז הנחמ .וזזגנ תוכורא תורעש קר .וחליג אל םישארה

 םיחלוגמ םישאר םע ,םירבגכ םישנ ,םלוכ וכלהתה םש .ןפוד אצוי

 -יא ךא ,םירבג םג ויה תוכומסה תורצחב .דאמ רצק רעיש וא
 .םישנהמ רתוי השק בצמב ויה םה ,םתא רשק רוציל היה רשפא
 תבשל םהילע היהש וא ,םירדסימב תוכורא תועש םתוא וקיזחה
 .תועש ךשמב ץורל םהילע היה םימעפל .זוזל ילב המדאה לע
 .תושק םתוא םינעמו םהב םיללעתמש ,היה רורב

 וחקלש םידגב םתוא -- םייחרזא םידגב וקליח דחא םוי
 ויה ימל הנחבה אלל ךא ,יוטיח ורבעש רחאל ןאובב םישנהמ
 תכיתח םג הלביק תחא לכ .ולביק םיילענ םג .םדוק םיכייש
 ףיסוה םיריסאה דחאו דוד-ןגמ ספדומ היה וילעש ,ןבל דב
 לע בטיה רומשל רמאג .תחא לכ לש "ישיא"ה רפסמה תא ודיל
 ,ולא "יוהיז תודועת"

 תא וקדב םעפ .רתויו רתוי םיכשוממו םישק ושענ םירדסימה
 .תורענה תא םעפ ,תונקזה תא ונמ םעפ ,תוריעצה םישנה רפסמ
 תופלעתמ ויה םישנ .םיילענה תא ,םידגבה ביט תא וקדב םעפ
 שדוח לש תטהולה שמשב םימעפל ,תוכורא תועש לש הדימעמ
 .טסוגוא

 וז התיה .םיירהצה-תחורא רמג םע רדסימ לע וזירכה םעפ
 לש תורושב ןתוא ורדיס הצוחה ואצישכ .הליגר יתלב העש
 דע ,תורצחו םירעש רפסמ ךרד ןתוא ליבוהל וליחתהו שמח
 ! היצקלס .םישנ יפלא רבכ ודמע םש ,הלודג רככל ועיגהש
 םידמוע ,םינלופו םינמרג ,םיאפור המכ ואר ןכאו -- ולהבנ
 תורבוע םישנ 5 תונב תורוש לש םיכורא םירותו ,םינייוזמ
 םידקופ םעפ ידמו ,שמחהמ תחא לכב םילכתסמ םה .םהינפל
 ,תונקזה םישנה דיל ,דצב דומעלו תאצל תרחא לעו וז לע



 תומלטה

 תוריעצ תורוחב .הקינפ ,המוהמ המק .תורענהו תוינלוחה

 -- ךפיהל וא ,ןהילא ףרטצהל תוסנמ ןהיתוהמאמ םידירפמש

 יכבו תוקעצ .ןהיתונבל ףרטצהל תוננחתמו תושקבמ תוהמא

 -- ןשקובמ תא גישהל וחילצהש שי .ריוואה ללח תא םיאלממ

 וזכיר ףוסבל .המא םע תכלל התשרוה תבו ,תבל הפרטצה םא

 .םיפירצל ןתוא וריזחהו הדובעל תולגוסמה תא

 יפל םידימעמ .תוליגר יתלב תועשב רדסימ בוש -- תרחמל

 אלל הכמ ,ללותשמ ינלופה "ופאק"ה .ולביקש םירפסמה רדס

 ורזחוה אל זאו ,ברעה דע ודמע ךכ ."רדס טילשמ" -- הנחבה

 יפל ,םישנ ףלא תב הצובק לכ אלא ,םימדוקה ןהיתומוקמל

 היה הז .תרחא רצחב םיפירצל החלשנ ,םיפטושה םירפסמה

 .1944 טסוגואב 6-ב

 :םישנה תא הנריס תקירשב וריעה רקוב תונפל 4 העשב

 ! תורושב רדתסהל רפסמ תוקד דועב !םוקל לכה

 םילכה .ץעמ השדח ףכו לכואל ילכ ,הכימש ונתנ תחא לכל

 םינטק םימעפל ,םאובב םיריסאהמ וחקלש הלא -- םירכּומ ויה

 דחא -- תורככ וקליח .הקלוחש קרמה-תנמ תא ליכהל ידכמ

 .םישנ 10-ל תחא ,הנירגרמ תוליבחו ,םישנ שמחל

 ,םירוחש םישובל .ס.ס ישנא יווילב הנחמל ץוחמ ןתוא וליבוה

 .רהנל ועיגהו רכינ קחרמ ורבע ןה .ןאל עדי אל שיא .םינייוזמ

 ,תחא הריס ךותל םישנ תואמ המכ ,תוריסל תדרל ווטצנ םש

 ןיא ,הבר תוחונ-יאב הב םידמועו םיבשוי .לכמ הקירו הקומע

 ותואב םירהוזו םילוחכ ויהש ,םימשה תא קר םיאור ,זחאיהל המב

 .ץיק םוי

 השק םישנל היה ,םנמאו -- םידבע תוריס וריכזה תוריסה

 ווטצנ ,רפסמ תועש לש העיסנ רחאל .תודבעב תויחלמ רתוי

 -הנחמל ועיגה ברע תונפל .תעגיימו הכורא הדעצ הליחתה .תדרל

 םושר היה הז םש .ץנורט םשב תינמרג הרייע תביבסב םילהא

 .הביבסב םיטלשה לע

 ןזרמ ,ץנורט

 -ושב ודמע ,רמונמ טנזרבמ ,םיכרואמו םיכומנ םילהא 0

 ידכ ,שק תמירע לע ועיבצה .םילהא 10 לש תורוש 12 -- תור

 תוכירצ ויה םישנ 10 .להאב ןבכשמ דופירל הנחקת םישנהש

 םידחא םילהא םג ויה .םישנ 1200 םש ויה .להא לכב ןכתשהל

 קר היה רשפא םילהאב .רמשמה ישנא רובע ,רתוי םילודג

 םימ-ילכימ ויה .הבוגה קיפסה אל הדימעל ,תבשל וא בכשל

 ודעצ םוי ותואב .הכוראה ךרדה ירחא ןנערתהל היה רשפאו

 וקסעו הדובעל ואצי אל םיימוי ךשמב .רטמוליק 24-כ םישנה

 םישנ 12 ,הנחמה שאר :םידיקפת תקולחכ ,םיימינפ םירודיסב

 שאר" -- להא לכב ,"םילהא תורוש ישאר" רותב תורגובמ

 "ופאק" 127-ו ,םינוש םינפ-ירודיסב ,חבטמב הדובעל םישנ ,"להא

 לכוא .תונוסחהו תופיה תורוחבה ןיב םינמרגה ידי-לע ורחבנ

 איבה ינמרג רעונ רשאכ ,ןאובל ישילשה ברעב קר ולביק

 תובער ויה םישנה .קרמ יאלמ םילודג בלח-ילכימ תויאשמב

 ודימעה ,רדסימה ירחא ,דחא רקוב .ןלרוגל הדרחו דחפ תואלמו

 .ןהייתּב שדח בלש ליחתמש ןמיס ,שמח לש תורושב בוש ןתוא

 הדייטצה תחא לכ .םיתא לש תומירע ויה הנחמה דיל ,םנמאו

 .הביבסב ןגמ-תולעת רופחל ןייוזמ רמשמ יווילב ואציו ,תאב

 ואר הליחת ."ופאק"ה -- תחא הנוממ התיה םישנ האמ לכ לע

 ,תודבועה םישנל רוזעל -- דועיי ורחבנש תורוחבה ןדיקפתב

 ןמזה ךשמב ךא ,םירמושה ןיבו ןניב רשק רוציל ,ןהל ץעייל
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 ,םדקתת הדובעהש גואדל הילע היה ."ופאק"ה תומד הרדרדתנ

 ןהש ,"ופאק"ה תא םישאהל וליחתה .רדסל תיארחא התיה איהו

 דובעל ילב תונורתימ תונהנ ןהש ,םינמרגה םע הלועפ תופתשמ

 ךא ,ןדיקפתב הבר תוריהי וליגש תורוחב ויה ,ןכא .דועו השק

 חושק היה הנחמב רטשמה ."ןושארה הנכסה וק"ב ויה םג ןה

 אל םא ,הדיקפתמ "ופאק" םינמרגה וקליס םימעפל .ירזכאו

 זווקלמ וגיהנה יהשלכ הריבע לע .יוארכ הדיקפת תא האלימ

 םישנ םינוסח םילייח םיכמ ךיא תוארל עזעזמ הז היה .יבמופב

 םישפחמ םהש המדנ היה .תוטועפ תוריבע ןוועב ןגמ-תורסח

 ויה ,החיש תעב ,םימעפל .הדחפה ינגפמ ךורעל ידכ תוביס

 םינוממ תויהל םישייבתמ ,םילייחכ ,םה יכ ,רמשמה ישנא םירמוא

 ! הדוקפ איה הדוקפ ךא -- םישנ לע

 םיליעמ וקליח ,םוי יצח קר ודבע םהב ,'א ימימ דחאב

 .םישמושמ ויה ,םידגבה רתיכ ,םה םג -- ףוהטוטשמ וחלשנש

 בצמב ,קד וא םח ליעמ השא הלביק םא לזמ לש הלאש וז התיה

 ןתוא םידייצמש ןמיס ואר םיליעמה תקולחב .יולב וא בוט

 .םיאנתל לגתסהל וליחתה ןהו ףרוחה תארקל

 :ןכ ירחא "!םוקל לכה" :האירקו הקירש העמשנ 5.30זב

 להא לכ ינפל "! דומעל ןלוכ" :העש עברכ רחאל "! הפק לבקל"

 השאה יווילב ,הנחמה ידקפמ .וב תוררוגתמה םישגה רשע ודמע

 בוש םירפוס .תובצינה תא םירפוסו םירבוע "הנחמה שאר"

 הדובעה-תונחמבש ןייצל שי '! םיאתמ הז" :ורמאש דע ,בושו

 ,רקובב :םויב םימעפ שולש ורפסו ורזח ןכלו ,לית-ירדג ויה אל

 רמג ירחא רמאנ "!תכלל רתומ" .ברעבו הדובעל האיציב

 .שממ יאבצ רטשמ .הריפסה

 /ץיבויל דיל הדובעדהנחמ

 לכב .'ץיבויל תוביבסל םשמו ןזרמל םישנה ורבע ץנורטמ

 תכרדהב שדחמ םתוא ומיקהו םילהאה תא וקריפ הרבעה

 תולעת ורפח : תוכבוסמ רתוי תודובע ויה הביבסב ןאכ .םינמרגה

 םיחרזא לש םדיצל ודבע .םיטלקמ ומיקהו םיקנט דגנ תוקומע

 בצמה לעו םלועב שחרתמה לע םישנה ועמש םהיפמו ,םינלופ

 וררועתה בושו .הציקל תברקתמ המחלמהש רורב היה .תותיזחב

 !ישפחל הנאצתו דמעמ הנקזחת תאז לכב אמש -- בלב תווקת

 םע דחי תויהל הניכזת דועש הנומאב וזחאנש םיעגר ויה

 תונחמו םידלי תונחמ לע ינמרג וא ינלופ לש רופיס לכ .ןהיריקי

 הנחמב טשפתמ היה ,םייחב םיאצמנ םדועש ,םידוהי לש

 .תווקת ררועמו קזבה תוריהמב

 -רשוכ יפל ןוימה תעב .15--9 ליגב תורענ 50-כ הנחמב ויה

 דחי הנחלשת ןעמל ,ןהיתונב ליג תא תוהמאה ולעה הדובעה

 ןהיצמאמ בלל ועגנ .םיתאה תא ןנעמל ובחס תוהמאה .ןתא

 אלמלאש ,הדובעב ופתתשה ןה .תורגובמ תואריהל ,רגבתהל

 .הנחמל הנטק הדלי האיבה עודמ ריבסהל תעבתנ םאה התיה ןכ

 הלביק איהו התבל הדיחיה הלצהה הנומט ךכבש ,םאה העדי

 .הבהאב ףסונ לבס לכ

 םיארונה םימיה

 םילהאב הדובעה-הנחמב םישנה ויה םיארונה םימיה תפוקתב

 ןהיניבש תוקודאה םישנה .םיגחה ינמז תא ועדי ןה .'ץיבוילב

 ברעב .םימיה ןובשח תא ועדיו ,ןנורכזב בטיה םתוא ורמש

 הנחלצת דציכ הלאשה התלע ,הדובעהמ ורזחשמ ,הנשה-שאר

 תובר ,וכב ןבור .םימיה ראשמ הזה םויה תא והשמב טילבהל

 ןתוא הפפא .תורבחל הבוט הנש לחאל םילהאה ןיב וכלה
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 היה ,ולבס וב םגש ,וטיגב יכ ,ורכזנ .דאמ דע תיגארט הריווא
 :ןתוא הדדוע תחא הבשחמ .םויה ןבצמל האוושהב רתוי בוט

 אל ןה .הנלובסת דוע אל אבה הנשה-שארב ,אהי רשא אהי

 דוע דמעמ הנקזחתש ןכתיי אל םג ךא ,שפוח ייחל תווקל וזעה

 המ הנחמה-שאר תא לואשל ולחה םינמרגה .הלא םיאנתב הנש

 ויה אל :הנחמב עריא אל רבד ןה .הברה תושגרתהל הביסה

 הייכבה תביס אופיא המ .ונתינ אל תוכמ וליפאו ,תוומ ירקמ

 לכ יכו הנשה-שאר גח אוה םויה יכ ,םהל וריבסהשמ 1 תאזה

 .ךכמ ומשרתג וליאכ היה המדנ ,ןהיתוחפשמב תורכזנ םישנה

 .רתויב םירזכאה בל תא ךכרל םימעפל וחילצה תוכוב םישנ

 .תועמדה-תורוקמ ושבי וליאכ -- תונחמב וכב אל ללכ ךרדב ךא

 לש דהואה חורה-בצמ תא (עטסטלע) הנוממה הלצינ הז םויב

 יצחכ קחורמה ,ןכשה הנחמל תשגל ןוישר הגישה איה .דקפמה

 םש אצמנ יכ ,העדי איה .הירגנוהמ םישנ ויה וב ,רטמוליק

 אלש ,יאנתב השריה דקפמה .והוליאשי יאדו ןהו הליפת-רודיס

 לש הלהאב וסנכתה תוקודא םישנ רפסמ .תופיסא הנכרעת
 .וללפתהו הנוממה

 .םישנה תא דאמ םישרה ,עשרה דקפמה לש הז דסח-השעמ

 הילעש ,טלחוה .וילע העפשה-חוכ הנוממל שיש ושיגרה ןה

 הבצייתה גחה ינפל םוי .םירופיכה םויל יהשלכ הלקה שקבל

 -דקפמל ריבסהל לדתשת יכ ,השקיבו הנוממה ינפב םישנ תצובק

 הז םויבו ,םידוהיל רתויב לודגה גחה עיגמ הנהש הנחמה

 יצח קר וב דובעל ןהל השרוי ילוא ,ךכיפל .םוצל םישנה לע
 רודיס השעייש וא ,ןושאר םויב הנדובעת ותרומתש וא ,םוי
 ,הנשה-שאר יבגל הב התכזש הגבהה רחאל .המוד והשלכ

 סוסיה אלל .תחלשמה תשקבל התנענו החוכב הנוממה הנימאה
 עדווי םא .הז גחב םוצל םישנה לע רסוא ינא" :הבושתה האב
 תיניירבעה שנעית ,המצ איהש הנחמב םישנה ןיבמ השא לע יל
 .םוצל ןבלב רמוא ורמג םישנ הברה ,ןכזיפ-לע"ףאו ."ןידכ
 דחוימ ץמאמ תושעל םישנה ןהיניב ומיכסה ,דשח ררועל אל ידכ
 םוי אוה םוי לכ ונלצא ןה !ןועגש" :ורמאש ויה .הדובעב
 ירה ,בוטה וננוצרמ ונא תומצש םינמרגה תוארב !םירופיכ
 -בדה ויה םינוכנ םגמאו "!הדימה לע רתי ונל בוט יכ ודיגי
 לכב .ותאשל דוע היה רשפא-יאו לבסה חוכ לשכ יכ -- םיר
 ןיידע וכפהנ אלש ,ןמצעל חיכוהל זע ןוצר םישנב ררועתה תאז
 היה אל .רוסיאה לשב אקווד ,ילוא ,םק הז ןוצר"חוכ .תויחל
 ,ולכי םירופיכה םויכ דעומב לבא ,החמש לש גח גוחל ןתלוכיב
 םצה ,ידוהיה םעה לכל תופתוש ןמצע שיגרהל ,םוצ ידידלע
 .םלועה יבחרב

 דע ורדח םימחו ,קזח םשג דרי םירופיכה םוי ינפל דחא םוי

 דמע קזח רופכ .םיבוטר םידגבב ואצי גחה רקובב .ןהיתומצע

 ואפק העשה תיצחמ ץקמ .הבשנ רבוטקוא לש הרק חורו ריוואב

 םתואב ובכשש רחאל םילהאהמ ואצי ןה .םיבוטרה םיליעמה
 הפק טעמ ,ליגרכ ,עומגל ילב ,הלילה לכ םיבוטרה םידגבה
 תא םיאופקה םידגבב םירהל ישוקב ולכי הדובעה-םוקמב .םח
 תושעל תוצמאתמ ויה ,םוקמ תבריקב רמושה היה דוע לכ .תאה
 .וכבו ודמע .תומומד תחאכ ןלוכ ודמע קחרתנשמ ךא ,והשמ

 -תנמ םע םילהאל ורזחשכ .ברעה דע דמעמ וקיזחה ןה ךא
 אל קרמהש ידכ םיטוטרמסב ילכה תא ופטע ,ולביקש קרמה
 המיאתמה העשב .םוצה תא רובשל ןיידע היה םדקומ ןכש ,ררקתי
 םירקמ הז ברעב ויה .החוראה תא תויגיגחב ולכאו ובשייתה
 -תוממורתה לש הריווא םג התיה לבא ,הנחמב תופלעתה לש

 אטיל תודהי

 וניצרש רבד ונישע םויה !ונגח תא ונמייק םויה" :חורה

 "!ותושעל

 רצואה .קיפסה אל שובלה .ףרוחה אוב םע לחה לודגה ןוסאה

 תוכיתח תוריהזב הנממ וכתח .הכימשה התיה רתויב לודגה

 .םיילגרהו םיידיה לע ,שארה לע ןגיש והשמ ןמצעל ורפתו םיספו

 ימ .רוקמ הנגה רתוי ןועט ףוגה לש קלח הזיא תוחכוותמ ויה

 התיה ,הנממ רכינ קלח וא המילש הכימש הידיב הרתונש

 ,תיאצחל ,הימכשל תשמשמ התיה הכימשה .הרישע תבשחנ

 תיללכה העפותה לומ עשי-ירסח ויה םירמושה .שארה לע ףינצל

 שמתשהל ןהילע היה .הרירב התיה אל ,ורזע אל תוכמ .תאזה

 היהי רשאכ הנישעת המ" .רוקהמ ןנוגתהל ידכ תורשפא לכב

 לע עיגמ המ ןתא תועדויה ! תוכימשה תא ריזחהל ןכילע

 .סעכב ןתוא םילאוש ויה "+ יאבצ דויצ תתחשה

 תא ריזחהל ,םעפ-יא ,ןהילע היהיש ונימאה אל טושפ ןה

 .ברעב קרמ-תנמ ,םויל םחל יצח .לודג היה בערה .תוכימשה

 ןלוכמ תשקה ךא .וקיפסה אל ןבומכ רוחש הפקו הנירגרמ טעמ

 ךא ,בר רשואל ובשחנ ץע-ילענ גוז .םיילענה תייעב התיה

 ולביקש םיילענה .הנחמב םישנ 1200 ויהו ,תוגוז 200 קר ועיגה

 תוברו ,ודבעו ויח םהב םיאנתב דמעמ וקיזחה אל ףוהטוטשב

 ןה ,בר היה אל ןרפסמשכ ,הליחת .תופחי וראשנ םישנהמ

 הברתנשמ ךא .םירודיסב וא חבטמב תודובעל הנחמב וראשנ

 םיטוידרסה ונעט -- תואמל עיגה רבכו ברו ךלה אוהו -- ןרפסמ

 היה בייח םישנ לש עובק רפסמ .ןהילע רתוול רשפא-יא יכ

 הדשל תאצל תופחיה םג ולחה זא .הדובעל םוי םוי תאצל

 והשמ תורפות ויה ,שקמ םיילענ תועלוק ויה ןה .גלשבו רופכב

 םירּומח םישנוע תלבקב תונכתסמ ויה ,םיטוטרמס תויראשמ

 םינלופ םיחרזאש שי .םיילענ שקבל םייטרפ םיתבל תוכלוהו

 ויה רופכה תורובח .םיילענ-ייולב גוזב וא םיבקבק גוזב ורזע

 שי הברה .תיגרוריכ האפור ןהיניב התיה ןלזמל .לכה תלחנ

 בצייתהל תוכירצ ויה תולוחה .היצמאמו התוריסמ לע הל תודוהל

 קדובו ןחוב היה יארחאה ןיצקה .םילוח-רדסימב רקוב לכ

 ותעד יפלש םישנ הכמ היה אוה .הרקמו הרקמ לכ ומצעב
 הדשל תכלל ופידעה תובר .האפורל ןתיינפל הקדצה התיה אל
 ךא .תוכמה תנכסבו הלפשהב דומעל אלש דבלבו תולוח ןהשכ
 הרקשכ .החונמ םויב תוכזלו תוכמ גופסל בטומ יכ ואצמש ויה
 ויה ,ליגרה ןמ הכורא התיה םילוח-רדסימל םיבצייתמה תרושו
 התסינ םא .הנחבא אלל ,הדובעל תולוחה לכ תא םיחלוש
 ליגב השא ,איה התיה ,השק בצמב הלוח לע ןגהל האפורה
 .תוכמל הכוז ,הלעמו םישש

 םילהאל ברע לכ תורזוח ןדוע םישנהו ,גלש תדרל ליחתה רבכ
 תופפוטצמ ויה ןה .הלילה תא רובעל ידכ ,תוסכ אלל ,תועירי-יקד
 10--8 דובעל טויס הז היה .ןלוכ תא ףקת שואיה .םמחתהל ידכ
 -יא תועונתהמ םג .תולעמ 30-ל םיתעל עיגהש ,רופכב תועש
 התשעג האופקה המדאב הריפחה תודובע .םמחתהל היה רשפא
 וחילצה ךיא תוהמת ויה םוי לכ -- םעפל םעפמ רתוי השק
 ורזח םוי לכ .תרחמה םוי לע ובשח הדרחב .דמעמ קיזחהל
 היה ךירצש םירקמ ויה .םיאופק םירבא םע הדובעהמ םישנ
 םישנ .תוומ ירקמ תוברתהל וליחתה .הנחמל הרזח םישנ תאשל
 םיניכה" .םיניכמ סונמ היה אל -- ךולכלמו בערמ ,רוקמ ותמ
 תא .םידחא םירקמב האפורה תרמוא התיה ,"התוא ולכא
 בוזעה ידוהיה תורבקה-תיבב רובקל םישנל וריתה תורטפנה
 החילצה סופיטה תלחמ לש םידחא םירקמ .'ץיבויל תבריקב



 תומלשה

 ,םייטסארד ענמ-ידעצל ששחמ -- םינמרגהמ םילעהל האפורה

 ששחמ םימלש םינבמ ותיצה םינמרגהש םירקמ לע עודי היה

 .ואירבה סופיטה תולוח לכ ,אלפה תיברמל .הלחמה תוטשפתהל

 םעפ קר ,הדובע- תונחמב םישנה והשש םישדוחה תשמח ךשמב

 8-כ קחורמ םוקמב הדמעש יוטיח-תבכרל ןתוא וליבוה תחא

 -יזחב םילייחה תא שמשל םירדוסמ תונורק הלא ויה .רטמוליק

 תורמל רשוא לש םירופס םיעגר הלא ויה .יוטיחו הציחרב תות

 ןהילע וזיתהש םינמרג םילייח תוחכונב ץחרתהל ןהילע היהש

 וממיחש רחאל ,םייקנ םידגב תושובל ,הרזח ןכרדב .יוטיח ירמח

 הנתנש םיתא אלל הדעצהו ,תומחה תוחלקמב ןהיתומצע תא

 הפ ,תורושב .םמורמ ןחור בצמ היה -- שפוח תשוחת םישנל

 .רישל וליחתה ,םשו

 'ץיבוילב חמקה-תנחטב

 חמק-תנחטל םילהאהמ םישנה תא וריבעה 1944 רבמצדב קר

 תומוק שולשב תואבטצא ורדיס םש .ריעה תוצוחב הבוזע

 ידכ תושלח םישג ורחב .היצקלס הכרענ םימיה דחאב .הנישל

 ,בוטה ןנוצרמ חולשמל ופרטצה תובר .ףוהטוטשל ןריזחהל

 לובסל ולכי אל ןכש ,לסוחי דבוע וניאש ימש ששחה תורמל

 .דוע
 לודג קלח ופסיג ףוהטוטשל זא ורבעוהש םישנה 300 ךותמ)

 םינמרגה ושחשכ ,סנ ךרדב לצינ ןטק רפסמ .תוצצפהמו תולחממ

 .(םידבלב הרקפוהו התצוהש תרעוב הינאמ ןתלצהל

 .'ץיבויל הנחמל תיזחה הברקתה 1945 ראוני שדוח עצמאב

 .בורק רורחשל תווקתה וררועתה בוש

 היה רוסא םישנל .הנחמב הבר הנוכת השגרוה דחא ברע

 תינמרגה הדקפמה רדחב הדבעש תחא השא ךא ,הצוחה תאצל

 לכ .הנחמה תא םלוכ םיבזוע םכשה רקובבש העמש יכ ,הרסמ

 לכ ךשמב תושלגמו תוקנולא תנקתהב םיקוסע ויה םירמושה

 .הליל ותוא
 םעפב הנחמב ועמשנ ,ליגרהמ תמדקומ העשב ,רחש תונפל

 וסימעה ,הפק וקליח !"םוקל לכה" : הדוקפהו הקירשה הנורחאה

 לש םיטנזרבה תא ,תושלגמה לע הנחמב רתונש דויצה תא

 .דאמ וחמש -- דחא לבקל וכזש ולאו ,םישנה ןיב וקליח םילהאה

 םירמושב תוולמ ,ליגרכ ,שמח לש תורושב דועצל ולחה םישנה

 תושלגמו תולוח םישנ םע תוקנולא תואשונ "ופאק"השכ ,םיניוזמ

 ודעצש רחאל .םמורמ חור-בצמ היה הליחת .הנחמה דויצ םע

 םיטנזרבה תא וידיל רוסמל הוויצו ינמרג ןיצק רצע ךרד תרבכ

 ,ןמצע תא וב ופטע טנזרב םדוק ולביקש םישנה .םילהאה לש

 היה ךירצ התע -- תוקנולאה לעש תולוחה תא וסיכ קלחבו

 םישנהש ןעט ןיצקה .חורהו רוקהמ הזה ןגמה לע םג רתוול

 אל .םילייחל שורד אוהו יאבצ דויצ םה םילהא -- אבצ ןניא

 םימשה ואלמ 'ץיבויל דיל רשגה תא ןרבעב .תושקב םוש ורזע

 תודחא ובזע הרצונש המוהמב .ריעה תא וציצפה .םיסוטמ

 -שהל וגתוא וחירכת לא" .רתתסהל וסינו תורושה תא םישנהמ

 רפסמב ,ןכתא רוסמל ונילע" ,םירמושה ורמא ,"קשנב שמת

 .םינבצעו םילהובמ ויה םה םג ."ונילע םינוממל ,אלמ

 הדעצה
 תואמב ולקתג ךרדב .ןרוט ריעל דע רטמוליק 12 ודעצ םישנה

 החירבב ,תוליבח יסומע םישנא תוצובקב ,םיצפח תונועט תולגע

 םש .ןרוטל ועיגה םירהצה-רחא 3 העשב .ריעה ןמ תלהובמ

 וארנ ןגמ-תוריפח .תוצצפהמ סרה לש םיבר םינמיס רבכ ויה
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 רבכ .דאמ שגרומ היה לעופב המחלמה בצמ -- םוקמ לכב

 ,ןמצע ולאש ןה .הלילב 10 דע בוחרב ודמע םישנה .ךישחה
 ררבל וכלה םידקפמה יכ ונענ םירמושל ןתיינפ לע .ונולי ןכיה

 הדימעו הדעצ לש םוי ירחא ,דאמ תופייע ויה ןה .ןינעה תא

 לש קחרמ תכלל ןהילע היה רבד לש ופוסב .רוקב תכשוממ

 ףקומ הנחמל ועיגה תוצח רחא 1 העשב .רטמוליק 7-כ דוע

 םישנה וראשנ םשו המחלמ-ייובש הנחמ הז היה .לית-רדג
 ןהו ןהל הברע הנישה .שק םיסוכמ םישגרד לע ,םיפירצב ,ןולל
 בוש רקובב תרחמל ךא ,םימי המכ םוקמב הנראשת יכ וויק

 -ייבש לש תוכורא תורושב ושגפ הנחמה-רעשב .ךרדל ואצי

 םייובשהו ,תילגנאב רפסמ םילמ ףילחהל וחילצה .םילגנא המחלמ

 ךא ,םינוש םיצפחו ןוזמ-יכרצמ םישנה רבעל קורזל וליחתה

 וכלה םויה לכ ."רדס וטילשה"ו וברעתה תונחמה ינש ירמוש
 המחלמ-ייובש לש תוריישב בוש ולקתנ םעפ ידמ .תורעי ךרד

 בוש ןאכ .שיבכה ידצב דומעל היה ךירצו ,ינמרג רמשמ תחת

 בוט היה םבצמש ,םייובשהמ תונתמ לבקל תורשפאה הנתינ
 בג-ילימרת םיסומע םלוכ ויה םה .םישנה לש ןבצממ הברהב

 םתוארב םימחרו הלמח ואלמתה םה .םודאה-בלצה לש תוליבחו

 ,דלוקוש תוסיפח ,םירומיש תואספוק ןרבעל וקרזו ,םישנה תא
 -ונתמ .רתויב תשגרמ היווח תאז התיה .םיילענו םידגב וליפאו
 ,םיאבה םימיב םייקתהל םישנל ורזע המחלמה-ייובש לש םהית

 .הלכלכ קפסל ללכב םינמרגה וקיספה רשאכ

 םירמושה .ישוקב ןהילגר ובחסו גלשב םישנה וססוב םויה לכ

 םהילע היה .רתוי ריהמ בצקב ומדקתה אלש לע דאמ וזגר

 ידמ .גרבמורב ריעה דיל רתויב בורקה זוכירה-הנחמל ןאיבהל
 ,ןאכ םישנה תא לסחל בטומ אל םא םהיניב וצעייתה םעפ
 הרסנמ דילש קנע םיצע-ןסחמל ועיגה הליל ותואב .םוקמב

 תאצלו תורושב דומעל ווטצנ בוש רקובב תרחמל .ּונל םש ,רעיב

 םינורחאה םיימויב .תואכודמו דאמ תופייע וכלה ןה .ךרדל
 ובשייתהו ךישמהל ובריס תובר .םישנ 5 ךרדב ורבקנו ורטפנ

 .ךישמהל ןחירכהלו ןמיקהל וויצ םינמרגה ךא .ךרדה ידצב

 .ףוס ילב תויריו תוצצפה ועמשנ ןמזה לכ ךשמב

 רור הש ה

 שי .תוקרפתמ ולחה תורושהו עתפל רצענ תודעוצה הנחמ

 ררבוה הנהו ? רבדה רשפ המ + עריא המ .דחא שוגב תולהקתה
 ליבוהל ןאל ונל ןיא ,םיפקומ ונא" :םישנל רמא דקפמה .ןינעה

 תתלו ןימאהל וזעה אל תוללמואה "! תוישפוח ןתא -- ןכתא

 יכ ,רבתסה .תמייוסמ הדימב ולהבנ וליפא -- החמשל יוטיב

 אלל ,רעיה עצמאב ןהילע היהי המ .תוברק רוזיאב תואצמנ ןה
 םיידיל בוש לופיל ולכי םירמושה לש םתוקלתסה םע + ןגמ

 וליבויש םינמרגה םירמושהמ ושקיב תודחא םישנ .תוינמרג
 ,רעיה עצמאב ךכ ןתוא ובזעי אלו ,רתוי חוטב םוקמל ןתוא

 ווילו ומיכסה םירמושהמ םידחא .הגיסנב םיינמרג תואבצל ףרט
 הלא ויה .םייניפ םילהא לש בוזע הנחמל ועיגהש דע ןתוא

 תודובעל וסיוגש םיחרזא ונכוש םהבש טקידמ םילוגע םינבמ
 אל ןהל וצעי .שיא 60-כ סנכיהל ולכי להא לכל .םירוציב

 דוחיבו ,שיא םש ןיא וליאכ ,טקשב םילהאב תבשל ,בבותסהל

 יכ םרמאב םירמושה ובזע ןאכ .תוידוהי ןהש דשח ררועל אל

 .רתוי הלודג הנכסב םמצע םה
 ךירצ בוש .םיסורה ואוביש דע דמעמ קיזחהל היה העשה-וצ

 הנכסהו ,ףרה אלל וכשמנ תויריה .תורטפנ רפסמ רובקל היה
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 תויריה טעמ וקספ תלהובמ היפיצ לש םיימוי רחאל .הפלח אל
 -ארה םייסורה םילייחב ושגפ םש .ךומסה שיבכל ואצי םישנהו

 ,ולאש "? ןתא ימ" .םירייסח הלא ויה -- םיינפוא לע ,םינוש

 ."? םינמרג ןאכ הפיא"
 םה יסורה םילגרה-ליח לש םינושארה םישוגה ועיגה רשאכ

 "+ןתא ימ" :םהינפ םילבקמ םיבולע םירוצי תוארל ולהבנ
 ןכתא ובזע ? הפיא םינמרגהו + תוידוהי הברה ךכ לכ" ,ולאש

 םילייחה ןיב ויה םישנה לש ןלזמל "?המ ,וקלתסהו רעיב

 וחחושו תוררחושמ ןתוארל וחמש םה .םידוהי המכ םייסורה
 םוי ,1945 ראוניב 21-ב ,ברע תונפל הז היה .תוכורא ןתא

 אטיל תודהי

 תתל םישנה וליחתה הליל ותואבו ברע ותואב קר .רורחשה
 הנכסב דוע םגיא ןהייחש ועדי התע קר .הווקתל ,החמשל יוטיב
 .תדמתמ

 תואצמנ ןה ןכש ,םוקמב ראשיהל אל ןהל ורוה םיסורה
 -- שבכנ רבכש חטשל ,ףרועל תכלל ןהל ורמא .שממ תיזחב

 ואצי רקובב תרחמל .םוקמהמ רטמוליק 30"כ ,ובורדנסכלאל

 ולקתנ םש ,תורעיב הליבוה ךרדה .תוצובק תוצובק ,ךרדל
 -תודיחי .ןילרב רבעל םדקתמה םודאה-אבצה לש תובר תודיחיב
 ועדי ןה .םישיבכב -- תוניירושמ תודיחיו ,םיליבשב םילגר
 ."ונלש" רבכ ןאכ -- בייוא ידיב דוע ןניאש

 1944 תנשב אירול רתסא ידי-לע ווכירה-הנחמב ורייוצש םישנ לש תויומד



 לאינד-ץרווש .ל

 [הינש הפוקת] ףוהטוטש

 .אטילמ םישנ לש חולשמ ףוהטוטשל עיגה 1944 ילוי שדוחב

 רוזיאב הדובע-תונחמל ןתיברמ ורבעוה רצק ןמז רובעכ

 זוכירה-הנחמל ורזחוה רבמבונ ףוסב .(ץשוגדיב) גרבמורב

 תא ואצמ ןבושב .הדובעה-תונחמל ואצי ונממו ,ףוהטוטש

 ,תומדא ילע םוניהג ,ןדע-ןג היה אל םלועמש ,זוכירה-הנחמ

 ואבוהש ולאמ םג ןכותבו -- םישנ יפלא .המהוזו תולחמ אלמ

 ,םוקמב ותמוה וא ,ץיוושוא תופרשמל וחלשנ רבכ -- אטילמ

 הלא םוניהג יאנתב םג םלוא .םדא יללצ קר ויה תורתונהו

 .ימצעה ןדובכ לעו ןהבש םדאה םלצ לע רומשל ןבור ולדתשה

 ,םוקמב תוקיתווה ירופיס קר אל .ןבומכ ,לק היה אל רבדה

 םג םא יכ ,המיא וכליה ,תושדחה ועדיש המ לכ לע ולעש

 .ןהיניע דגנל הלגתנש יפכ ,ורושאל בצמה

 םישנה ןביבס ואר דוע ,טסוגואב הדובעה-הנחמל ןתאצ םרטב

 התע וליאו ,ןהידלי לע רומשל ןדיב הלעש תוהמא וליא וללה

 תא ורסמ רעיש-ירמסמ םירופיס קר .ויה אל םידליה -- ןבושב

 םיקומינב םהייח לע אוושל וננחתה ךיא :םהל עריא רשא

 תלעות איבהל היושעה הדובעל רבכ םירישכ םתויה ,"םיינויגה"

 דגנל םא תוירזכאב וחצרנ םהו ליעוה אל הז לכ ךיאו ,םינמרגל

 .ןתיא דחי םאו םהיתוהמא יניע

 םירצונ ,םינימה ינשמ "סופאק" ידיב היה הנחמב ןוטלשה

 אצומב יולת ,םהידיב היה תוריצעה לרוגו -- דחאכ םידוהיו
 ,םכותב םישנה לש רקיעב ,םתוגהנתה .םהלש ףעפע דינבו םהיפ

 וזכרתה תוריצעה ייוואמ לכש ןמזב וב -- תירזכא התיה

 ויה -- בוקר םג ּולו -- המדא-חופתל ,םחל תפל תוקקותשהב
 -כא תורחתהל ,בוהא תגשהל תונותנ "סופאק"ה םישנה יניע

 ,לכואל וגאד אל ןה .דיקפתל ןהירבח ,ןהיבוהא ידסח לע תירז

 ידסח לע ןתורחתהב .םינדעמב וליפא ,וב תועפושמ ויה ןכש

 הרחתמה תחילש אל ףא ,לוספ היה אל יעצמא םוש ןהיבוהא

 ,תוריצעל ירזכא דוגינב ,ולא םישנ .ועמשמכ וטושפ ,תוומל

 וענמנ אל וליפאו ,ןהיארמ תא וחפיט ,בטיה תושובל ויה

 הטלאוטה יכרצל הפקל תוריצעל וקלוחש םימב שמתשהלמ

 זוכירה-הנחמל תורזוחל התפיצש תושקה תובזכאה תחא .ןהלש

 םיתעל קר ופטפיט םיזרבה יכ ,ץחרתהל תורשפאה-יא התיה

 ךרוצ היה יכ דע ,שומישה-יתב ומתסנ ףא ךכ םושמו ,תוקוחר

 רוסחמ ךא .אפקת םרטב הרבטצנש האוצה תא םיתאב קלסל

 היהש טעמב שמתשהל "סופאק"ה ןמ ענמ אל םימב הז

 ןהיניעב ובשחנ אל תורחאה םישנה .ןהלש תופייתהה יכרוצל

 עיגהל םולחל תורזוחה םישנה וקספ הלא םיאנתב .שונא-ירוציכ

 -לשמ ולבס ןבורב ,תוריסא ידמ ושבלוה בוש .המחלמה ףוסל
 -םוי לש השעמל וכפה תוכמהו ,הפירח הירטנזידמ וא ,םילוש

 ,םימחר אלבו תונמדזה לכב תוריסאה תא וכיה "סופאק''ה .םוי

 תעב ,הכילהב ,לכואל רותב םא ןיב -- תישממ הביס אלל

 םע ןהיסחיב לחש שוביש לכ םע ורבג תוכמה .דועו דקפימ

 תונב לש םייטסידאסה םירציל רקפה ויה תוריצעה .ןהיבוהא

 השענב ברעתהל ךרוצ היה אל םינמרגל ."סופאק"ה ןנימ

 -יצעה ווטצנ םעפ אל .םתדובע תא ושע "סופאק"ה יכ ,הנחמב
 "סופאק"השכ ,יפרוחה רוקב תומוריע טעמכ דומעל תור
 ינפב תוגלגלמו ,הוורפ ילענו תופפכ ,םימח םיליעמ תושובל

 ,ןהיבוהא .ןהלש הלילה תוגונעת לע ,ןלומ ואפקש ,תוללמואה
 םיתעל .זוכירה-הנחממ םירבג "סופאק" ללכ-ךרדב ויה ,רומאכ

 .ס"סה ישנו הנחמה רמשמ ירבח םג הלא תויגרואב קלח ולטנ
 ןהש ידכ ,הלא םיבהא-יקחשמב יהשלכ הערפהב היה יד

 הנקלחתו ,תוריצעה יפירצ ךותל הירטסיה תוזוחא הנצורפת
 "סופאק"ה דחאש ודשח םא רקיעב ,לאמש לעו ןימי לע תוכמ

 .הדידידהריסא לצא אצמנ םירבגה
 .הנחמה תריווא התיה וז

 טופיטה תפיגמ

 הצרפ ,1944 רבמצדב ,ףוהטוטשל ןבוש ירחא רצק ןמז

 תקספהל תוביסה תחא תאז התיה תילסקודרפ .סופיט תפיגמ
 לע ובכש םישנ תואמ .ןהב ךרוצ היה אל בוש .תויצקלסה

 המ לא לוחזל וחילצה אל ןבור .וקנאנו ואיקה ,ץעה-תוטימ

 המוקב שגרד לע ובכשש הלא רקיעב ,שומיש-תיב יורקש

 8) לש בחורב תחא הטימ לע ובכש שולש-שולש .תישילש

 ,תולוח ויה םישנה ןמ 95%-כ .ירמגל הקספ תידדה הרזע .מ"'ס
 -תונמ תא ולביק תואירב ורתונש תוטעמה .הרכה ילב ןבור
 .ותוא עולבל תולגוסמ ויה אל ולא יכ ,תולוחה לש םחלה

 .ץוחבמ גלש וא םימ טעמ תואירבה םימעפל ואיבה תאז תרומת

 ןטק ץמוק לבא ,"םילוח רדחי'ל תולוח וריבעה דוע הלחתהב
 אלל ,םיישממ םייאופר םירישכמ ילב ,תויחאו םיאפור לש

 ותמ םיתב שוג לכב .ליעוהל ולכי אל ,תושובחת אללו תופורת

 ןתויהב דוע .הצוחה וקרזג ןבור .םישנ 100 דע 50-כ םויזםוי
 םע תוומל תוכחל ידכ ,וז יבג לע וז ,תומירעב ובכשנ םייחב

 םוחב וקל תולוחה בור .תוכורא תועש ךשמב תוחוקפ םייניע

 ךות בור-יפ-לע ,תועובש 4--3 ךכ ובכשו תולעמ 40 לש הובג

 םישובל ,הנחמה יטילש ובבותסה ןתבריקב .הרכהה דוביא
 ןוהמת ןכו ,תוללמואה לע הבעות-תוצלהו גולגל םהיפבו ,בטיה

 .הכוראה ןתסיסג לע

 תולגוסמ ויה אלו טעמכ תומילחמה בורשכ ,1945 ראוניב

 םחל .לכואה תונמ תא רתוי דוע וצציק ,ןתשלוח לשב תכלל

 תוקרי תוסורפ םע ,םיכלכולמה םימה קרמ .ונתנ אל ללכב

 תא שיחהלו ףיסוהל ידכ ,חלמ ילב ירמגל היה ,תופלוקמ יתלב

 .םישנה תשלוח

 רוזיאב םיחתותה ומער הליל לכ .תיזחח הברקתה ראורבפב
 תודחא םישנו הנחמה ךותל םיסיסר ולפנ תחא םעפ .גיצנד

 יסור זגפמ גרהיל ופידעהו הרומג תושידאב ויח ןבור .ועצפנ

 טעמכ ,םידלש ויה רבכ ןלוכ .וררשש םיאנתב סוסגל םוקמב

 .םייח תעונת אלל
 היה לגוסמש לכו ןושארה יוניפה וצ עיגה םג שדוח ותואב

 וחרב תודחפנהו תולהובמה תוריצעה .יוניפל חלשנ תכלל
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 ךא .תכלל תולגוסמ ויה אל ןה .ןהיתוטימב ואבחתהו ןהיפירצל

 ןוטלשה תא וריאשהו הנחמל וסנכנ אל ללכ ךרדבש ,םינמרגה

 תא וצביק םהיבלכ עויסבו ,המיגפ םעפה ורדח ,"סופאק"ל וב

 .םיפירצה ךותמ תוריצעה

 ינפל םיתמה תופוג .םינמרגה ידיב וראשנ התביבסו ףוהטוטש

 ושע אל תומירעב תורכּומ םינפ וליפא .וכלהו ומרענ םיתבה

 .םושלש-לומת קר םדא ותוא םע תחחוש םא םג ,םשור דוע

 הספת ומוקמ תאו ,ישארה דיקפתה תא קחשל לדח בערה

 .תחאכ תינוציחהו תימינפה ,הרומגה תונקירה

 הנורחאה העיסנהו יוניפה

 תיזחה .ףוהטוטש תא תוגפל הדוקפה הנתינ לירפאב 24-ב

 תרזעב .הלהב ידכ דע ,םינבצע ויה םינמרגהו דאמ הברקתה
 תולגוסמ יתלבה םג ,תוריצעה לכ תוריהמב וצבוק םיבלכ

 העפות ,םלש םחל-רכיכ הלביק תחא לכו ,ןהילגר לע דומעל

 ולחז -- ןוכנ רתוי ,ודעצ םישנה .רבכמ הוחכשש הרידנ
 וסחדנ הלילב .םיה-תפשל ברעב ועיגהש דע ,םויה לכ ,ועלצו
 תופיפצה .רורווא ילבו הידדצ לכמ הרוגס אשמ"תיינא ךותל
 לשב .תירשפא-יתלב התיה די-תעונת וליפאש ,הלודג הכ התיה

 תולוח ויה ךכל ףסונבו ,ןתדימעב םישנה ופלעתה ריווא רסוח

 היה אל יכ ,שומישדתיבל עיגהל תורשפא אלבו םייעמו הביק
 רקובב תרחמל .תלעות אלל לכה -- וננולתהו וכב ,וקעז .הזכ
 .םיתמ לש בר רפסמ םש וריאשהו הלה יאה-יצחב ונגע

 היהש הלה יאב ןתוא וצירה םויה לכו הינואהמ ודרי תורתונה
 םיחתותו הירי-תונוכמ ,ןוטבמ םירקנוב וארנ .ינמרג אבצ אלמ
 ואלמ םיימשהו ,הססג הינמרגש ועדי אל ןיידעו ,םיסוטמ דגנ
 .םשגכ ולפנ תוצצפהו םייסור םיסוטמ

 -וקפ וקעצ ,הלהבבו תונבצעב בושו ךולה וצר אבצה ישנא

 תיגטרטסא הדוקנ התיה הלה .המיימשה הגאדב ולכתסהו תוד
 ורזחוה ןה ברעב .עיפשה אל הז לכ תוריצעה לע ךא ,הבושח
 ריווא ויה תוחפל ןאכ .תולודג ץע"תוריסל וסחדנו למנל

 הב ,עונמ-תיינוא ידידלע ובחסנ תוריס יתש .תבשל תורשפאו
 ,םימ וא םחל ילב ,ךלכולמ שק לע .םירטושהו םירמושה ואצמנ

 םימי 8 ךשמב וטש ,םיסורו םינלופ םיריסא םע דחי תופפוצמ
 םישדחה םיפתושה ויה תוריסה תחאב .יטלבה םיה ףוחל ךומס
 ולליקו וקעצ םה .תירזכא התיה םתוגהנתהו םינפקות לבסל
 םחלה טעמ תא ןהידימ ופטחו םישנה תא וכיה ףא ,דימת
 םיריצע םישנל ופרוצ הב ,הינשה הריסב ןכ אל ,ןהל רתונש
 תא וקליחו תיתורבח הרוצב וגהנתה הלא .םיגדו םיגברונ

 םגש ,םשור היה .תוידוהיה םישנה םע םהלש לכואה"תונמ
 ךא ,םידחא םילמנב ןוגעל וסיג .םיעסונ ןאל ועדי אל םינמרגה

 ןואמצהו בערה .םיימוקמה תונוטלשה דצמ ךכל תושר ולביק אל

 ךורעל וטיעמה םירמושה .םי-ימ תותשל ולחה םישנא .ורבג
 ואיבה ןואמצו בער .םייוסמ חוכ וויה םירצונה םירבגה ,תרוקיב
 לע לפנתהל םילגוסמ ויה טלחהבו ,שואי לש בצמל םתוא
 .הרבגו הכלה תוחיתמה .קשנ אלב ףא ,םינמרגה

 רורחשה

 תועש ודמעו םיב תוריסה ורצע ,יאמב 3-ל 2-ה ןיב ,הלילב
 םואתפ .הרזח השעמל וטשו ןוויכה תא וניש ךכ-רחא .תודחא
 תונשב תועומשה בורכ ,תונוכנ םג ןהיניבו -- תועומש וחרפ
 ררתשנ עתפל .םילגנאה ידיד-לע הררחוש קבילש -- המחלמה

 אטיל תודה"

 -יתלב הלהב הצרפ ןופיסה לעו ,דובעל לדח עונמה .טקש
 םישנאה תליפנ וליפאו ,םישרק תריבש ,תוקעצ ,תוציר :תנבומ
 דיחיה םלוסה .תוריצעה ישאר לע הנותחתה המוקל ןופיסהמ
 .ןופיסה לא הטמלמ ספטל הלע לודג ץמאמב קרו םלענ

 הטש ונילא ךומסב .עונמה-תיינואב וחרב םירמושהש ,ררבתה
 -הנחמ התיה איה .הנטקה ונתריסל האוושהב דאמ הלודג הינוא
 לא םחל םירבג וקרז הכותמ ,םיריצע 7,000 םע טש זוכיר
 ידכ וצפק הריסבש םירבגה .המוהמה תביס התיה תאזו וגתריס
 וזעה אל םישנה ,םימל ךכ ידכ ךות ולפנ םידחאו וספתל

 .ברקתהל

 הריסה לבא ,י'םיישפוח" םואתפ וגייה תווצו הרימש רדעהב
 הרירב-ןיאב .העיבט תנכסב םינותנ ונייהו חותפה םיב הטש
 תא טולקל השקבב הלודגה הינואה לש לבוחה-בר לא ונפ
 ,תילילש הבושת הלבקתנ הרצק תוצעייתה ירחא .הריסה ישנא
 .המיאתמ הדוקפ ול ןיאש ,הנעטב

 ורבש םה .רבעשל םי-ידרויו םינפס ויה הריסה יריצע ןיב
 הריסה תא וטישה ךכו ,םיטושמכ םהב ושמתשהו םילודג םישרק
 העקתנ רקובב 3 העשב .ריהבו רק ביבא-ליל היה .ףוחה ןוויכל
 הדירי הלחה .ףוחהמ רטמ 60-כ לש קחרמב ,לוחב הריסה

 ,דחא םלוס קר היה םידרויה תושרל .םישגאה לש תיטיא
 ואצמנ הריסב .ןופיסל הריסה ןטבמ הילעל םדוק שמישש

 םימה .דחא םדא קר תדרל היה לוכי םלוסבו ,םישנא 1,000דכ
 תכלל ךרוצ היהו ,םיינתומל דע ועיגה םה .חרקכ םירק ויה
 ושח טויש ימי 8 ירחאשכ ,הרזומ השגרה התיה .ףוחל דע םימב

 דחא ףא םדיל אצמנ אל םינש 4 ירחאו הקצומ המדאב םישנאה
 .םישיבכ ושפיחו תונטק תוצובקל ונגראתה .ודיב הבור םע
 רקובה-רואשכ ,םינוש םינוויכל תוצובקה ורזפתה טאל-טאל

 .בר ןמז הכשמנ אל וז העוגר הריווא םלוא .עיצפהל ליחתה

 לכ לע .םיעונפוא שערו הזע םיבלכ-תחיבנ ועמשנ עתפל
 ךות .םדי לע וצר םיבלכהו ,םידמב םינמרג ינש ויה עונפוא
 םרט םש .םיה תפשל הרזח םלוכ תא וצירה תוללקו תוקעצ

 וצלוא םישנאה .םילוחהו םינקזה םישנאה תדירי המייתסנ
 םינמרגה ץחלב .םיה ףוח ךרואל 4 לש תוצובקב דומעל
 ,םלוסב רהמ דרי אלש ימ .ריהמ בצקב הדיריה התע המדקתה
 השאב תוירי 4 הרי ריעצ חצור .הרונ וא םימל ףחדנ טושפ
 תקב השאר לע הכמ הלביק םייח ינמיס התארה דועשכו ,הנקז

 וחרב םה יכ ררבתנ .ףוריט לש בצמב ויה םינמרגה .הבורה
 -הנחמ ירמושכ םילגנאה ידיזלע שפתיהל אלש ידכ ,הריעה

 ולביק םירמושהו ,הריעה ועיגה םרט םילגנאה םלוא .זוכיר
 דמע תוריצעה .ורזח םהו םתרמשמל רוזחל םהיניצקמ הדוקפ
 תוריסהו םימה ומידאה תונברוקה םדמ ,םיה תפש לע תודעור
 לש םיענ םיללצו םיהובג םיתב וארנ קוחרמ .תוקיר רבכ ויה
 רצ ליבש לע .םייחה לע ןורחאה ברקה ליחתה התע .םדא-ינב

 תוליו וארנ ןימימ העבג לע .תוריצעה תא וצירה םיה תפש דיל
 אלש ימ .הזחמה תא םיטירסמו םידמוע םינמרג םיניצקו תואנ
 רשג םיצוח .םימה ךותל לגרב טעבנ ,רהמ ץורל היה לגוסמ
 ךותל ,ריעא תובוחר ךרד ,הלודג תוריהמבו ,ריעל םיעיגמו
 .ףרחה אלל םיציצפמה םיסוטמ םיאלמ םימשה .לודג אבצ-הנחמ

 -ןב םימלענ םירמושהו הקעזא תוא .דרב ומכ תולפונ תוצצפה
 תחא הניפב .שא-תובהל תוצרופ םידדצה לכמ .םיטלקמב עגר
 עיגחל תורשפא ןיא לבא ,םייריחנב הלוע חירה .לכוא םיקלחמ
 םואתפ םיעיפומ דחא ןּוויכמ .ץמאמהו תופיפצה בקע םשל



 תומלשטשה

 ישנא לש הטילפה תיראש םהש ררבתמ .םימוריע םישנא

 לכ תא ריזחהל וצ ואיצוה םילגנאה .העבטש ,הלודגה הינואה

 הצר הינואה לש לבוחה-בר .12 העש דע םילמנל תוינואה
 .היריב ךכ לשב וגרה ס"סה ןיצק ךא ,הדוקפה רחא אלמל

 טשה זוכירה-הנחמ .הקסרתנו לבוח-בר אלל הרתונ הינואה

 .ועבט ראשהו ולצינ תוחשל ועדיש םישנא תואמ המכ קר .עבט

 עיפוה : תוקעצ ועמשנ 4 העשב .םילוציגה ויה וללה םימוריעה

 .עורק סרק-בלצ לגדב טשוקמ ,ןושארה ילגנאה קנטה

 טטשיונ

 וזפשוא תובר .טטשיונב תולוצינה והש תועובש 3-ל בורק

 םימהוזמ םיעצפב וקל ,הירטנזידב תולוח ויה ןלוכ .םילוח-תיבב

 שוביכה-ןוטלש .המויא השלוחל ףסונב ,תורחא תולחמבו

 דוע המחלמה .תולוצינה לע לקהל לוכיש לכ השע ילגנאה

 -ומב ואשנ םילגנאה םיניצקה .םיסנלובמאב רסוח היהו הכשמנ
 םיארחאה .םילוח-יתבל ,םיניכ תואלמ ןהשכ ,תולוחה תא םהידי

 ירחא .לכואה לע לפנתהל אל תוררחושמה ינפב וננחתה

 םרג הזו ,בוט יאבצ לכוא ונתנ םה הכורא בער-תפוקת
 ראשיהל דחפה .וליעוה אל רתי-תליכאמ ענמיהל םהיתושקבש

 .ןויגה ירבדל עומשל ידכמ שרשומ היה םחל ילב תרחמל

 ןטק אל רפסמו ,לכוא ףדוע קיזה הביקה תוקמטצה לש בצמב
 .ךכ לשב ורטפנ םישנ לש

 ,תיסור תיאבצ תחלשמ טטשיונב העיפוה תועובש 3 רובעכ
 וא םייטייבוס םיחרזא ויהש םיררחושמה ןיב הלומעת להנל ידכ

 רוזחל" ,דועו היסור-וטפרק ,םוקיטלבה ומכ םהישוביכ חטשמ
 רשפא-יא תורחא תודועת וא תוהז-תודועת רסוחמ ."התיבה

 .תחלשמל תונעיהל חרכה היה אלו תוחרזאה תא עובקל היה

 .תופייעו תושידא בקע ,ןתדלומל הרזח ןבור ועסנ תאז לכב

 קרו םיכרדב םייתנש ךשמב םישנא הברה ודדנ דוע ךכלייא
 .ןלהל ראותיש יפכ ,לארשידץראל ףוסבל עיגה םקלח

 יטייבוס שוביכ-חטש

 הלחה תונוש הינח-תונחתב הניל ירחא .לחה "התיבה" עסמה
 ןמזב רדס-יאו היסומלרדנא :הנומת התוא רקוב לכב רוזחל

 ןמזה תצורמב ורבחתהש םישנ לש תוצובק .תויאשמל הילעה

 דצמ בוריסב ולקתנ לבא ,תודומצ דימת ראשיהל ושקיב

 -וריבב :תחא הבושת הלבקתנ תושקבו תוינפ ירחא .םיסורה
 .דחי דימת הנייהת ן'זדיב

 ,יטלבה םיה לעש קוטסורמ מ"ק 70-כ ,טרבל ונעגה
 המחלמ-ייבש לש הנחמב םיישדוחמ הלעמל םש ונראשנו

 -ילעופ יפלא ןיב תוידוהי םישנ 150דכ ונייה .רבעשל םילגנא
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 היפכ-ילעופ הלא ויה אל השעמל .םיניארקואו םיסור היפכ

 .גוסנה ינמרגה אבצה םע וחרבש םימשיטנא םיסור אלא ,שממ
 .םיקהבומ םימשיטנא לש םיב תוידוהי םישנ לש ןטק ץמוק

 אל וליפא ןה !ןאל לבא -- הנחמה תא בוזעל ולכי תּולקב

 .םיררחושמ םידוהי דוע הפוריאב ובבותסה ןתלוזש ,ועדי
 םישנא לש היפכ-יחולשמ לע תועומש וצופנ טסוגוא תליחתב

 רבדה .תוחרזאל םאתהב ,םיפירצב םירוגמ ורדוס .םתדלומל

 םישנה .היפכב םג םתדלומל םישנאה וחלשיי ןכאש ,דיעה

 ,םירבג תצובק עיתפמב העיפוה זאו ,הצע תודבוא ויה תוידוהיה
 םהמ דחא .החפשמ ינב ירחא םשופיחב ,רבעשל ואכאד יריסא
 רבד עדונ םהיפמ .ותבו ותשא תא -- ינשו ,ותוחא תא הליג
 -יחטשמ חורבל וסינ םלוכש ,םיררחושמ םידוהי דוע לש םמויק

 םירעב םיידוהי הרזע-ינוגרא לע עדונ ןכדומכ .םייסורה שוביכה
 -ובקה תא בוזעל ולדתשה םלוכש ןבומכ .הינלופ לש תולודגה

 .ולא םירעל םעיגהב תויללכה תוצ

 העיסנה

 םיסורה ידיב לופיל ןרוטב םישנה ודחפ םידוהי רדעהב
 דצמ הרזעל וכז ןאכ ,םנמואו .'זדולל תבכרב ןכרד וכישמהו
 רותב ןוחלש םייעובש ירחא .ןהל גאדש "החירב"ה ןוגרא
 םע ;היכ'צל הליחת ,הברעמ "התיבה םירזוחה םינווי םידוהי"

 םישנה ועסנ העיסנ-יסיטרכ ילבו תופייוזמ תויתצובק תודועת
 ותוא ,הבונדל ועיגהש דע .םייסורה תונוטלשהמ דימתמ דחפב
 םירמוש תרזעב ןזואהרטמ רבעשל זוכירה-הנחמ דיל וצח

 ואצמנ ןהו החילצה היצחה .רתויב םינמיהמ אלש ףא ,םידחושמ
 אל בוש .התוורל טעמ ומשנ התע .יאקירמא שוביכ-חטשב
 תועובש .היסורל היפכ-תרזחה וא רסאמה תנכס ןהל הברא
 -סניאלו גרובצלזל ורבעוה םשמו א"רנוא הנחמב והש םידחא
 -יתלב העיסנ תוסנלו הילטיאל עוסנל הרירבה הנתינ .קורב
 הילע-תדועתל תוכחלו ןכנימל רוזחל וא ,לארשי-ץראל תיקוח
 ןכרד תא וכישמה אלא ,ןכנימב ורחב אל ןבור .תיקוח

 הילטיאב .תילגיל יתלב הילעב םילוטלטל תונכומ ,הילטיאל
 םלוא .הצרא וגילפה 1946 טסוגואבו "ץוביק" תרוצב ונגרוא
 ,םיטירבה ידידלע הספתנ ,"תויורח עברא" התנוכ רשא ,הינואה
 ,םיריסא-הנחמ בוש .ןיסירפקב רצעמ-הנחמל ולגוה היעסונו
 עיגה הנש יצח רובעכ קר .םינמרגה לש הזל המד אלש אלא
 םה .םישנאה ועיגה 1947 ראורבפב .לארשי-ץראל עוסנל רותה

 -כוסה הנחמל ןכמ-רחאלו תילע-הפיחב הנחמל הליחת וסנכוה
 .לאומש-תירקב תונ

 הכוראהו השקה העיסנה הציקל האב ,1947 לירפא ,חספב קר
 .תיתימאה רורחשה תעש השגרוהו



 היקלס לחר

 ףוהטוטש הנחמב *"ריווער"ב

 תמרה ,הנגה-תוחוש תריפח לש םוי ,ךרפמ הדובע םוי רחאל
 ץורפ םיידיזבחר הדשב ,האופק המדאב ,הטמו הלעמ שוכמה
 30-ב ,זעו רק ףרוח םויב תוקד תולמש תושובל ,חור לכל
 ערב ושחש וניניב ויה ,הקיר הביק לע ,ספאל תחתמ תולעמ

 ינאשכ הנחמל ברע-תעל יתרזח .ןכותב ינאו ,ןתחת וסרקו
 האפורה יתוא החלש הקידב רחאל .םישנ יתש ידיב תכמתנ

 ."ריווער"ל ,הנחמה לש םילוחה-תיבל (הנחמה ישנמ איה םג)

 דפירש חל ןבת לע .ןוטב תפציר םע םיסוס ריד :"ריווער''ה
 ולבקתנ אל לק-תולוח) תושונא תולוח ובכש השקה ןוטבה תא
 ימלו ,לימרתה שמיש רכ רותב .(םוקמ רסוחמ "ריווער'ל ללכ

 .הב תוסכתהל הכימשכ וב השמתשה איה תוסכ וא ליעמ היהש
 ,ץוב תפציר ןהינפלו תולוחה ובכש ריקה ךרואל דחא רוטב

 -יטו הרזע שקבל ואבש הנחמה-תושנ תוחושהמ ןתא ואיבהש
 שפועמה ריוואב ער חיר ץיפהו טיבעה דמע רדחה תניפב .לופ
 המירזה םנמא תלדה תחיתפ .רידב ויה אל תונולח .יכה ואלב
 ףסונב ,זע רוק המינפ רדח הז םע דחי ךא ,יקנ ריווא וכותל

 .ררשש רוקל
 ןמצעל ורדג ,שביו יקנ שק ןבת לע ,רידה לש הינש הניפב

 לזרב-רונת דמע ןדיל .תורזועה תויחאה שולשו האפורה :םוקמ
 ןיאב .םימ ןקנק וילעו ,תויחאה ופסאש םידרזב םמוחמ ,ןטק
 רקיע .תושונאה תולוחל רוזעל ולכי אל ,תופורתו םירישכמ
 הדובע םוימ ורזחש ,תועוצפל הרזעו לופיט שיגהל היה ןתדובע
 .ךרפמ

 ,תופייע תוריפחהמ תורזוח הנחמה תושנ ויה ברע תונפל
 -עמ :ןתדובע-ילכ תא יאנסחמל תוריזחמו ,תובערו תושושת
 האפרמל ץובה-ילענב תוסנכנש ןהמ .םישוכמו םיתא ,םירד

 .ןהילהאל תורזפתמו םחלה תונמ תא תולבקמ ןלוכ .לופיטל
 .הרומג החונמ תררתשמ הנחמב

 .תלליימה חורה תקירש תעמשנ ןמזל ןמזמ .ךשוח "ריווער"'ב
 ןיאב) החוורל רידה תלד םג תחתפנו תצרפנ חורה תרבוגשכ
 דע הלילח רזוחו ,רידא ןואשב הילאמ בוש תרגסנו (רגס

 יפמ וצרפש תוקנאו תוחנא .דרב םע דחי גלש תדרל ליחתמש
 לכב ...םואתפו ררשש טקשה תא ועירפה וז רחא וזב תולוחה
 .בערמ יכבב הפקתנ לומתא הדלונש תקונית .קונית לש

 שולח לוקב םאה תננחתמ -- בלח תפיט ,בלח תצק ...
 הלעבמ הדרפנש ,ילוואש וטיג תאצויו ,לממ ריעה תדילי)
 הלמלמו קומצה הדש לא הקונית תא הבריק איה .(ףוהטוטשב
 דעור ,הכוב לוקב !יתדומח ,אש ,אש ,אש :הביח תולימ
 ןה .הל רוזעל ןה ולכוי ילוא .תויחאל השאה הארק ,ןנחתמו
 ןידסו דבמ ןבל ןידס תונחמה לע הנוממה ינמרגהמ הלביק
 הרזחו הצוחה האצי תחא תוחא .בלחל גואדל חיטבה אוהו ימוג
 העש התכב דוע תקוניתה .תדלויל השיגהו ילכ םע ןמז רובעכ
 .ביבסמ טקש בושו הקתתשנ רחאו הלק

 .רגסהד-הנחמ לש םילוח-תיב *

 ,שמחו םירשע תבכ הריעצ הבכש ,ינממ תישילשה ,ילאמשמ
 חלוגמ הרעש .(הובג גרדב אבצ-שיא תשא) הירגנוה תאצוי
 םימי הזו היתחת היכרצ השוע ,םד איה תקרוי .השארל תוסכו
 .שונאכ הבצמ תא הרידגה האפורה .הרכה ילב תבכוש םידחא
 .רשפאה לככ הנממ תוקחרתמ ,הידיצ ינשמ ,הדיל תובכושה
 תורזומ תורחנ הנורגמו םד ףטונ היפ .העצממ אשינ ער חיר
 ונא רחמ -- תא םויה :ןלרוג תא הב ואר תובר .תססוג לשכ

 .רותב
 '! הל רוזעל המב ונל ןיא" :ןהלשב ןה ךא ,תויחאל וארק

 רבעהמ תונורכז ולעה ,רונתה דיל ןתניפב תבשל וכישמה

 קפואמ קוחצ וקחצו תוחידב הינשל תחא ורפיס ,בורקה
 הפמו ,הכורא העש הפלח אל .תולוחל דע עיגה ודהש ,ךשוממו

 לא תונולתו תונעט דימו "!הרטפנ איה" :רסמנ רבכ ןזואל
 -והל םיכירצ ...! תורל ,הנחמה תלהנמל עידוהל שי :האפורה

 .הנהכו הנהכ דועו ,"ריווער"המ היווגה תא איצ
 הנחמה תלהנמ .החוורל "ריווער"ה תלד החתפנ העש רובעכ

 רמושה ינמרגה םע דחי הסנכנ ,הדיב לודג טפנ-סנפ םע ,תור
 אלש ךתח ול ראשנו ראווצב חותינ רבע) * "עלאזלעה''ה ,ונילע

 אלו רתויב יטסידאסה רמושה היהש ןויכ .ןיעל הארנו דילגה
 .(ייעלאזלעה" ול ונארקו ומש תא ונעדי אל ,תחא םע ףא רביד
 וארנ ךא ."אשידק-הרבח"המ םישנ עברא וסנכנ םתיא דחי
 .תוומ תממד .סה ךלשוה לכבו -- חתפב

 ,טפנה-סנפ תא הנחמה תלהנמ ידימ איצוה '"עלאזלעה"ה
 ,ייה" .תוחוקפ םייניע םע תבכוש איה יכ הארו היווגה לא ברק
 .דקפ "!םולה ובריק" -- תויחאה לא ותונפב ארק -- '! תא
 .תודמוע וראשנו וילא בורק תויחאה ושגינ דחפמ תודעור
 תחא ולכתסה תויחאה .הווצמה ולוקב םיערה '! םייניע רוגסל"

 ,ןמוקממ וז אלו -- "תא יכל" :תורמואכ הינשה לע
 המידק התוא ףחד ,תויחאה תחא לש העורזב ספת "'עלאזלעה'"'ה
 םיידיב ,תדחופ ,תרוויח .תרטפנה לש היניע תא רוגסל דקפו
 .היניע תא וז הרגס ,תודעור

 ךל הרקה" :לאשו קוחצב ץרפ ...ה"הדה ...הדהיח
 ישנל ארק .ויניש ןיבמ טלפ "!תא םג יתומת רחמ ?והשמ
 ושקיב ,ןהיתועבצא לע "יופט" וקרי ןהו "'אשידק-הרבח''ה
 לע היווגה תא וניעטה ,(לחומ רימ ייז) "ונל ילחמת" תרטפנהמ
 .רידה תא תאצל ודמע רבכו ,הקנולאכ שמישש ןטק ץע-םלוס
 דוע ססוג !ודמע ,רוצע" :ארקו ןדעב רצע ,רמושה עגר ךלמנ
 םירח אוה "!םישנא רתוי רובקל ןתינ רבק ותואב ? והשימ

 הארקנ 1975 לירפאב .םויה דע יח ,ייעלאזלעה''ה ,ינמרג רמוש ותוא *
 הרטשמה םג .ודגנ תודע רוסמל ידכ ,הרטשמל חלא תורוש תבתוכ
 ,הדובעה"הנחמ לא תיזחה הברקתה רשאכ .ומש תא העדי אל
 תדעצ" וניפב הארקנ הרבעה התוא .ףוהטוטשל הרזח ונתוא וריבעה
 ,התוחאו ויז האל ,תוריעצ תורענ יתש ויה תודעוצה ברקב .''תוומה
 ,רמוש ותוא לא ושגינ ,תויחאה לש ןהיתוחוכ וספא .ןייסאר ריעהמ
 תובר .ןהב הרי אוה ,ןכאו .ןהב הריי יכ והושקיבו ,"עלאולעה'"'ה
 ,ונלצינו ונחרב ,ןללכב ינאו יתוחאו ,תורחא
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 יכב לוק בוש ...םואתפו .טלחומ טקש ."ריווער"ב ךשוח תולוחה ינפב לכתסה ,רוטה לכ ךרואל רבע ,וסנפ תא הלעמ

 יתאצ תרחמל .רמ לרוג ותוא הל הפיצש ,הבער תקונית לש "!היווגה םע ןאכמ ואצ" :לוקב ארקו הפצרה לע תובכושה
 רבק תיירכב םישנ המכ דוע םע יתקסעוה "ריווער"ה תא | ,היווגה הילעו םלוסה םע תונושאר ואצי "אשידק-הרבח"ה

 ...הנחמב .תור הנחמה תלהנמ הנורחאלו "עלאזלעה"ה ןהירחא

 הדובע הנחמב

 הפייע ,האל רצ ןרוגב

 השירחמ הגונ רקו לפא

 דודנ תעבש שק ןבת לע

 .דואמ הבערו .שדחה ינועמ

 שודג בלה לימרת ךלה

 שואי אלמ ליעמל רושק

 באכ ,ןובלע סמוד בשא הכ

 .ברוצ בלב .סנ אל סינ

 םסירבד רמוא אלב

 םירוביד סלא

 : יפב הלאש

 ...!יפוס אהי המ --



 רפ ןרהא ר''ד

 ואכאדו ףוהטוטש

 םע םשל ונילגוה .ףוהטוטש עדונה זוכירה-הנחמל ונעגה
 .הנבוק וטיג לוסיח

 תומולהמב ונינפ תא ולביק דימו תונורקה ןמ ונדרי ךא
 תומלש תורייע ומקוה לודג זוכירדהנחמ לכל ביבסמ .םיפודיגבו
 .הנחמה לגס ליבשבו תונחמה לע ורמשש םיבלכה ליבשב --

 םידלי .םיחרפ תועפוש תוניג תופקומ תוליווח ינפ לע ונרבע
 םהידלי -- ךרדה תבריקבש תוריפ ןתסובב םיישפוח וקחיש
 .םיריכב הגלפמ ישנא לשו .ס.סה יניילת לש

 ךותל רעש ךרד ונסנכנו תוליווחה עבור ינפ לע ונפלח
 םינש שולש הז .לית תורדג םיפקומ בושו -- ונלש הנחמה
 רוגסה בולכב קר .ינרקוד לית תותשר אלא האור הניא ונניעש

 -תרגסמלו ןגמל ךפה ינרקודה ליתה .תיבב ונמצע םישח ונא
 ,ןבאה עקרק לע ונחטתשה .לודג םלוא ךותל ונפחדנ .םייח

 ךרדה למע ירחא ונחנו ונילימרתמ הדיצה טעמ תא ונאצוה
 .הכוראה

 םיקיתו "םיבשות" םע םירשקב ואב רבכ םיזירז םיריעצ
 םייחהד-יאנת לע ושרדו ורקח ,תוירגיסו םחל ופילחה ,הנחמב
 ךאו ,םימיא-ישעמ לע רפסל ובריה אל םיקיתווה .הנחמב
 ךרדב רפשל התיה םתנווכ .וחקליי ונילטלטמ לכ יכ וריהזה
 רשא םידוהי םייוצמ ויה ןיידע .םהלש רחסמה יקסע תא וז
 רחא שופיחב וצצורתה םה .םינוש ךרע"יצפח םהמע ולטליט
 ילא ואב םישנ .הרקי ןבא וא בהז-עבטמ ריתסהל םיכרד
 ...ןפוג יקמעמב םימולהי ןימטהל ןהל עייסאש ושקיבו הצורמב
 .תורקי םינבא ועלב םירחא

 ,בכשמ םמצעל םיניקתמ ולחה לכה רשאכ .אבו ברק ברעה
 ! הצוחה םירבגה לכ :הדוקפ עתפל הרסינ

 תשחו ,םישנ-תנדע המשנתה ךומסב .ונמע וביטיה הכ דע
 ,םישנה ןמ קתניהל היה ךירצ תוינש ךות .םלועב דדוב ךניא יכ
 תא ןהידימ לוטיל ,היערה תבהא לש ןורחא רוריפ לבקל
 הלא ויה .רמשמה ישנא ודמע ץוחב .תכללו ןכומה רורצה
 םיטבמו םיימרג םינפ ילעב ,ףוג-ישוחכו המוק-יהובג םירוצי
 םפוגל ,םהישארל תורוחש תותמוכ ושבח דחאכ םלוכ .םישידא
 םידקפמה דחא .םיבור םהידיבו ,םירוחשו םיכורא םיליעמ
 ! דעצ ,ןשיה הנחמל :דקפ

 -הרבח .תוומה-ןשבכ אצמנ ,ונל עדונ תאז ,ןשיה הנחמב
 אופיא היה -- ונתא רבכ איה ףא םירוחשה תשובל אשידק
 ףירצל ךומסב -- הלודג רצחב וגדמענ .םידעוצ ונא הנא רורב
 הבוראה וניניע דגנל הרקדזנ קחרממ .וידדצ לכמ ראומ היהש
 לכ רבוע ותואש ,יוטיחה-ןוכמ לא ונעגה .ןשבכה לש ההובגה
 וננתסה ונלש תורושה ןיב .הנחמל סנכומ אוהש ינפל ריסא
 לבל ונתוא וריהזה םה .םינלופ םבור ,םיקיתו הנחמ-יבשות
 .לכה םהל רוסמל בטומ -- תורחא םילימב .ךרעדירבד קיזחנ
 ולחהש ויה ןכ לעו ,םימוריע יוטיחה-ןוכממ אצנ יכ ונוניבה
 םביצהב -- המדאה ךותב ךרעה-יצפח תא ןימטהלו רופחל
 ,וסנכנ וכרדש חתפה ךרד ואציי יכ ורבס םה .םינמיס םהילע

 ןוזמה-יכרצמ תא .ונימטהש תא ואיצויו בוש ורפחי םבושבו
 ,הגה ךרדב ,םדוק .הזפוחב םיללוז םיבר ולחה םהמע ויהש

 תא וקליח ,תלוזל בל-תובידנ וליג התעו ,רורצה תא וריתסה
 .יאלמה תא רהמ לסחל ידכ םירחאל םיכרצמה

 רוא ףצומ םלוא ךותל ונסנכוה םישנא השימח תונב תוצובקב
 אצי אל ןיידע ךא ,שיא תואמ המכ עלב רבכ םלואה .לודג

 תא -- הינשבו ,ילימרתב יתקזחה תחאה ידיב .וכותמ שיא
 ילע וחטוה יביבס יתלכתסהו הדיצה יתינפ רשאכ .יעבוכ
 יל עבקנש םוקמב תויהש אלל בצייתהל יתיווטצנ .תומולהמ
 םישל וכותלו -- עבוכה תא חינהל שי יתולגרמל :טשפתהלו
 ריתוהל ילבמ טשפתהל הז רחאו ,םיסיכה םיליכמש המ לכ תא
 ריאשהל יל רתויש יתשקבל הבושתב .דגב לש לדב ףוגה לע
 ילע ותחנוה ,קיתב יתיא יתאבהש תופורתהו קרזמה תא ילצא
 דעו לגר ףכמ יתוא וקדבש רחאל .םיפורגא תומולהמ בוש

 הלגלגתנ תוינש ךותו ,םירפס לש הרוש רבעל יתוא ופחד שאר
 תא הזפוחב הפטיל ידי .הפצרה לע רוחשה ירעש תמער
 רוקו תרומרמצ לש השוחת הפלח יפוגבו הקלחה תפקרקה

 .ליהבהל

 -ימ ובו ילד דמוע רדחה עצמאב .ינשל ןושארה רדחה זמו

 תא תורמל היה ךירצ וללה םימהוזמה םימב .םירוכע ןובס
 ובציג ודילש ךורא לספס לע יתילע .ףוגבש םיריעשה םיקלחה
 ,יחשה-תיבל תחתמ רעישה תא חליג ןושארה .םירפָס השולש
 .ןימה-ירבא רוזא תא -- ישילשהו ,ףוגהדרעש תא -- ינשה
 -- הזוזת לכ לע .םד בוז דע רשבב וכתחו םיהק ויה םירעתה
 -אסכ יבג לע תולעל יתיווטצנ ןכמ-רחאל .יחל תריטס האב
 רדחה ןמ .רתוי תקדקודמ תימינפ הקידב ךרוצל יגולוקניג

 םע ריעצ ינלופ ריסא דמע םש ,תוחלקמה רדחל יתפחדנ ינשה
 .םוריעה ףוגה לע הנחבה לכ אלב הכיה אוה .וידיב ימוג רוניצ

 ונלבט ,םיננוצ לוברקדימ םע תיבח ךותל ונצפק תחלקמה רחאל
 .םידגב ונל וקליח יעיברה רדחב .הציפקב ונאציו ונפוג תא
 שיא ףלאמ הלעמלש ידכ ,םיעגר אלא ךשמנ אל ולוכ ךילהתה
 החתלמה-רדחב .הזה םוניהגה תא דחא הלילב רובעל ולכוי
 ,ןרוטקמ ,םיריסא לש הכוראו הבע קש"תנותכ דחא לכ לביק
 םיספסופמ ויה םידגבה לכ .לוגע םיריסא"עבוכו םייסנכמ גוז
 תאצל יתרהימו הזפוחב יתשבלתה .ןבל-לוחכב םיבחר םיספ

 התיה ץוחב .תירוחא רצחל הינש תלד ךרד ,תופחי םיילגרב
 םיתרשמה וקרז ןתואש ,םיילענ לש ההובג המירע תחנומ
 קיתו ריסא דמע בוש םיילענה תמירע דיל .תונולחל דעבמ
 ימ לכו ,תוגוז-תוגוז םיילענה תא רדיס אוה .תוכמ תיחנהו
 דחא לכ .קלתסהלו ןושארה גוזה תא לוטיל היה בייח אציש
 לכ .תונטק ימלו ותדימ יפכמ תולודג ימל ,םיילענ גוז לביק
 ,תלוזה ילגר לעש תומיאתמ םיילענ רחא שפחל ליחתה דחא
 .רקובה דע ךשמנ יוטיחה ךילהת .ןהב ףלחתהלו בושל ידכ

 וליב ןה .וניתושנ תא ךרדב ונשגפ ,הנחמל ונרזחוהש תעב
 ןוכמ לא ןה וכלה התעו ,זתוא ונראשהש םוקמב הלילה תא



 תומלשט ה

 החליש איה .החוורל היניע וערקנ יתשא יב הניחבהשכ .יוטיחה

 .ודרפנ וניכרדו דודיע לש טבמ ירבעל
 ,םיקיתו םיריסא לש םיכורא םירוט ונשגפ הרזח ונכרדב

 .תימוימויה םתדובעל םכרדב ויה רשא ,םיפלועמו וג-ישוחכ
 דעונ וביבס האור אוהש המ לכ יכ ,םלועל שפות וניא םדאה

 -- תולחמבו בערב םתמשנ תא םיפלא םיחפונ וביבס .ול םג

 אוהש ןכתיי אל ירה .וילא לוכיבכ ןווכמ וניא הז לכ לבא

 םהש םשכ שממ ותמשנ תא חפיו םתומכ הארייו ויתחת ערכי
 םילוח לש רוט ינפ לע ונרבעש רחאל !םתמשנ תא םיאיצומ

 קוחרמ וארנש ,קוריב םיעובצ םיפירצ רבעל ונברקתה םיכנו
 .םיחרפ וצנה םיפירצל ביבסמ .אפרמ תרייעב ץיק-תותקבכ
 קלחל ץלאינ םוקמ רסוח לשב יכ ,ונל ועידוה ףירצה ךותב

 -דחה םינודאה .הטימל םישנא השולש -- תוטימה תא וניניב
 ונררוגתה ובש םיפירצ לש שוג לכל .םינלופ ויה ונלש םיש

 רדסלו הקפסאל וגאד םה .םיתרשמ ודילו שוג-שאר הנּומ
 םה ,םיריסא םה םג ויה הלאה םינודאהש יפ-לע-ףא .שוגב
 ,םיבערה ןובשח לע ואבסו וללז םה .םינמרגה לש םנומאמ ונהנ

 .תונמדזה לכב וכיהו וחרצ
 ינלופ ופאק אילפמ דציכ יתיאר הנחמל יאובל ןושארה םויב

 ןוריט ןיידע .דוע םק אלו לפנ הלהש דע שישי ינלופב ויתוכמ

 ויחא תא ינלופ גרוה דציכ סופתל יתלוכי אלו הנחמב יתייה

 .הביס לכ אלל

 ינפמ ושפנל רמשיהל ריסאה היה ךירצ םויה לכ ךשמב

 ןוילעה שגרדה לע יעוצי לע יתחטתשהש רחאל קר .תוכמה

 תוחוראה ןיב .תצקמב ןגומ יתשח ,דחוימב יב וחיגשיש ילב
 תדסוימ התיה הלוכ לכש הנחמה תרות תא דומלל ונילע היה
 ונתוא םילטלטמ ויה תוכורא תועש .תויאבצ תודוקפ רפסמ לע
 עבוכ" תודוקפה תא ונדמל םימי המכ ךשמב .הנאו הנא
 ונאובב :םוקמ לכב ונתוא ווילש ,"רסה עבוכ"ו "שובח

 .רדסימה תעבו ינמרגב ונשגפב ,הנחמהמ ונתאצבו
 הדהדהתנ ,םיריסאה תא תונמל ינמרגה אבשכ ,רדסימה תעב

 .שארדיוליגב םיפלא ובצינ ןיע"ףרהכו "רסה עבוכ" : הדוקפה

 תא תוארל ונלוכי םינומיאה תא ונכרע. וילעש שרגמה זמ

 -תהל ונילע רסאנו ינרקוד לית ידי-לע ןהמ ונדרפוה .וניתושנ
 תועומש .אלכב םיבשוי ונא םימי השימח הז .רדגה לא ברק

 ןוצר היה דימת .הדובעל וחלשיי וניניבש םיריעצה יכ תורמוא

 .היהיש לככ עורג היהיו תבשי ובש םוקמה תא שוטנל אל
 ,םש ונל יופצה תא וליאו ונל עודי רבכ ןאכ השענה ,ןכש

 .םיעדוי ונניא ןיידע ,חלשינ וילאש םוקמב

 םיטשופ םלוכ :הדוקפ העמשנ םיירהצה תועשב דחא םוי

 םיעגר .הרוגחבו תונתוכב םיראשנו םייסנכמהו ליעמה תא
 תונתוכב בוחרב םישנא תואמ ודמע רבכ ןכמ-רחאל םירופס
 הנחמ-יריסא לש הדובע-תדאגירב העיפוה םש-יאמ .םרועל

 .טשפתהל ונומכ םיליחתמו םיאולב םיטוטרמס םישובל ,םיקיתו

 .וז דגנכ וז ,םימוריע םישנא תוצובק יתש ודמע הרהמ דע
 הזל ורסמו ונלשמ דגב חקל ,וילוורש תא לישפה שוגה-שאר

 תחא העש ךות .וגלשמ דחאל ורסמו דגב ונממ לטנ ,ולוממש

 םידגבה יפוליח .ונלשב םהו םהלש םהידגבב םישובל ונייה

 לדתשמ הנחמ לכ .הנחמה ןמ ונתוא חולשל םידמוע יכ ורשיב
 ,רתוי םייקנהו םיבוטה םידגבה תא ויבשוי לצא ריאשהל
 םיריסאה-תצובק .םיבזועה םישנאה םע םיחקלנ םיאולבהו
 תובחס ישובל םינצבק תייפונכל עגר-ןב הכפה ונלש היקנה
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 לע ,הדוקפ יפל ,ונבשייתה םידגבה יפוליח רחאל .תופנוטמ

 ונבשי תועש המכ ךשמב .םידגבה תא קודבל ונלחתהו ץראה

 ,הניש ,הליכא :הדוקפ יפ-לע לכה שחרתמ ןאכ .םיניכ ונילפו

 ינשה רבעה ןמ .הדוקפ יפל תולפל ךל רתומ םיניכ םג .הציקי

 יתוצלחמב יתוא התליגו היניעב יתשא ירחא הרת רדגה לש
 יכ קתפ הל בותכל יתחלצה .היטבמב ינתדדוע איה .םישדחה

 קובחנו בושנ הרהמב יכ הווקמו ,עודי יתלב ןוויכל אצוי ינא

 .דיחיה וננב תא דחי

 ולעהו םיפודיגבו תוקעצב ונתוא ומיקה תוצח-רחא םייתשב
 -שמ ונביבסמ .םידנו םיענ ונא בוש .אשמ-תונורק לע ונתוא

 יתש הז .האובת יעפוש המק-תודשו םיוולש םירפכ םיערת
 וריכהו ונמע ועסנש םידוהי .תונורקה ךותב ונא םיצבור תוממי
 .העיסנה ןוויכ תא ררבל וחילצה אל הינמרג יכרד תא הפי

 הדשב תורושב ונעסוה ,תוצצפהב וקוזינש ךלמהדיכרד תאפמ
 שיבכה ךרואל ונתוא תפחוד בוש םירמוש תרשרשו ,חותפה

 .עודי אל ןוויכב
 ןיידע וטיגב .השק יגולוכיספ רבשמ ונב לח ןורחאה עובשב

 חתמו דחפ ,המיא ישגר ,תויווח םע םדא-ינב תניחבב ונייה
 םיכרד שפחמו טבלתמ םדא לכ היה ןיידע וטיגב .קסופ יתלב
 -רתשמ וישכע שיבכה ךרואל .שגונה ינרופצמ ץלחיהל דציכ

 .שפנ יטבל לכ אללו תופיאש לכ אלל םישידא םידבע םיכ

 ,תובע רעי לש וילושב ,הנחמה ןמ םירטמוליק המכ קחרמב
 .ינרקוד לית םיפקומו םיקורי ,םילוגע םילהוא וניניעל ולגתנ

 וניאר הנחמל ונברקתהב .התיבה ונעגה הנהש ונייה םירובס

 .הדובעל תאצל ןכה ודמעש ,םיספ ידגב ישובל םיריסא ירוט

 רפסמ וטיגה תא ובזעש הנבוק ידוהי תא וניאר םירוטה ןיב

 הביבס התואל ונלוכ תא וצביקש ,ונל ררבוה תעכ .ונינפל םימי
 וניתב יאדווב ויהי ןאכמ קחרה אלו ,היראוואב ץראב תרעוימ
 .רושנל םישגא ולחה רבכ ,ונכרדב םיכישממ ונא דועב .םישדחה
 םיילענה .יפתכ לע ותאשל יתצלאנו בל-ףקתה לביק בורק דידי

 לע ירבח םע .ןיכסכ ךתח חותפה עצפהו יתועבצא תא ופשפש
 םיפחוד ולחה םילייחה .םירחאה ירחא לשחנ יתלחתה יפתכ
 ררחתשהל ידכ ,ידיב היתלטנו םיילענהמ תחא יתרסה .םיקעוצו
 מ"ק השימחכ .םידעוצה רוט תא קיבדהלו םירוסייה ןמ העמק
 םיקורי םילהואמ אוה ףא ,המוד הנחמב ונחבה הזמ האלה
 םילעופהו םדאמ קיר ןיידע היה הנחמה .ינרקוד לית ףקומו

 ,חותפ הדשל ונתוא ואיבה .םיפירצה לש םתמקה םויסב ודמע

 ונתאמ דחא לכל .םירעשה תחיתפל ןיתמהל ונילע היה םש

 דוצמ .חפ היושע ףכו הנטק רמיח-תכניפ ,תוכימש יתש וקלוח
 .וישכע הז םקוהש הנחמל ונסנכנ הזה "יטרפה שוכרייב םידיי
 תויונב ויה -- הכוסל שיא 20 -- ונסנכנ ןכותלש תוכוסה

 ףאו ,ןנערמ ןויקנ ןהב ררש .דובל ריינ יושע דחוימ רמוח ןיממ
 הבוט ונתשגרה התיה ,הפצרה לע םיקוחדו םיפופצ ונצבר יכ
 ונסנכנ שיא םייפלא .תומהב תלבוהל תונורקבש וזמ הברהב

 וארג אל םינושארה םימיב .אטילמ םידוהי םירבג ונלוכ ,הנחמל
 :ןוזמ םויב םימעפ שולש ונלביק .רקיע-לכ םיעורג םייחה-יאנת
 תסיפ ,םיירהצה-תחוראל םח קרמ ,רכיכה שילש ,םחל ,הפק
 אל ןיידעו ,םימח ילוי ימי הלא ויה .הניבג וא קינקנ ,הנירגרמ

 וויזמ ונינהנו תוכוסל ץוחמ רתוי ונבכש .הדובעל ונואיצוה

 .םלועה לש
 יתדבע ומעש ,אפור לש וידיב ודקפוה הנחמב תואירבה יניינע

 ומע איבה ינמרג רטינס ,הנבוקב ידוהיה םילוחה-תיבב אתווצב
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 רצוא" תרזעב .ריינ םייושע םידגא המכו םייחקלמ ,םיירפסמ
 לפטל ונילע לטוה ,ונל ןתינש יאופרה רמוחהו הז "םילכ
 רובב ךרפ-תדובע לש םימי רפסמ ירחא .םילוחה םיריסאב
 -להואב .הנחמה יאפור תשולשמ דחאכ דמעמ יל ועבק ץצחה
 ונילע היה ונמצע תוחוכב .םילוחה-תיב תא ונחתפ לודג דב
 תא ונאשנ ,ןוזמ ונקליח ,תופצרה תא ונפטש .תרשלו אפרל

 אל האפרמ ליבשב .תודובעה ראש לכ תא ונישעו םיתמה תופוג
 הטימל םידומצ םניאש םילוחה תאו ,להואב םוקמ יד היה

 .אשדה לע ץוחב םהב םילפטמו םילבקמ ונייה

 .רתויו רתוי תלקולק התשענו ןוזמה-תנמ התחפ םויל םוימ
 .תיבורכ וא בורכ לש לילד קרממ הבכרוה תירקיעה החוראה
 ופלח זאמ םלוא .הלהב ררוע הנחמב ןושארה תוומה הרקמ
 דמוע הנחמה שארב .םיתמ אלב םוי רבע אלו ,םישדוח המכ
 ,הנבוקמ יגמרג היה םירזועה דחא .םירזוע ינש ודילו דקפמ
 ןאכ היה אוה .ידוהי ןתשרח לצא ןולגעכ תריש וימי לכש

 רבעשל ומחל ינתונ ירחא רת היה .םידוהי 2000 לע הנוממה
 שיאה חנצ רשא דע הביס אלל הכמ היה .םהל "לומגל" ידכ
 ונילא בנגתמ היה םיתיעל .םייח-חור אלל ראשנו וילגרל
 תא הלעמ היה אוה .ובל םע רשא תא חיסמו םילוחה-תיבל
 ןמ .הלגעה ןכוד לע בשי רשאכ הנבוקב םיפיה םימיה רכז
 בצמ יכ ונעדי ,תונחלסב ונב גהונ היה רשאכ ,ונילא סחיה

 .השק םינמרגה

 חבונ היהש יסופיט ףלואמ בלכ היה דקפמה לש ינשה ורזוע

 לוכיבכ גאדו ראסה רוזיאמ רכיא היה הנחמה דקפמ .תע לכב
 הזוחא לעב ינפ דימעמ היה .ולש הנחמב םירדסל הריתי הגאד
 האופר יניינעב םג .ולש םיחרופה םינתסובה ןיב הוואגב ךלהמה
 וררחושש םילוחהו ,םידוהיה םיאפורה ןמ רתוי ,וירבדל ,ןיבה
 אוה .ותרוקיב טבש תחת רובעל וצלאנ הדובעה ןמ ונידי-לע
 תיצחממ רתוי לסופ היהו ,אל ימו הלוח ימ ןורחאה קסופה היה
 .ונידידלע ונתינש הדובעהמ םירורחשה

 תועש לכבו ,ןתשה תיחופלשב השלוחמ לובסל וליחתה בורה
 הלק העש וטקש םא .םימעפ 6-5  הצוחה םיצר ויה הלילה
 ןמ הנישה תא הדידמ רוזחו ךולה תוצצורתהה התיה ,םיניכה
 -תיבל .תוחוכה תיראש תא לסחמ היה הנישהדרסוח .םייניעה
 הנחממ תלשנ יכ רפיסו רז ריצע םעפ עלקנ ונלש םילוחה
 יכ'צ תד-ןהכ הז היה .וגנחמב םיריצעה לש םושיר ךורעל ואכד
 לע םיטרפ ונל רפיס אוה .ואכדב שובח םינש המכ בשיש
 ואכד הנחמל וכייתשה םלוכש ,הביבסב םיידוהיה תונחמה לכ
 -והימ יקנ ואכד לש יזכרמה הנחמה יכ ,תעדל ונדמל .לודגה
 אוה .ונלשמ םיבוט םיאנתב םייח יראה עזגה ינב יכו ,םיד
 םייוכיס וגל שי יכו בורק המחלמה ץק יכ ,ונתוא דדועו םחינ

 רמוכ לש וירבד הלא ויה .וניניעדומב שפוחה תא תוזחל

 | .ססוג הלוח ינזואב רבדמה
 תא לביקו ואכד-תמישרב דחא לכ םשרנ ורוקיב רחאל

 יתבטיה -- 85733 -- ואכד םעטמ ילש רפסמה תא .ורפסמ
 רפסמ .הנחמב תומש דוע ןיא ,יטרפה ימש תא רשאמ רוכזל
 ,טושה תופלצהב שנענ ךכו ךכ רפסמ ,הדובעל אצוי ךכו ךכ
 .ותמשנ תא חפנ ךכו ךכ רפסמו ,בכשמל לפנ ךכו ךכ רפסמ
 ץע-תוחול לע ונירפסמ תא תורחנש ךכ לע דמע הנחמה-דקפמ
 םעטמ תודעו תואב ויה םיתיעל .הזחה לע םתוא הלתנו םינטק
 .הנחמב תרוקיב ךורעל ידכ ואכד לש רתויב תוהובגה תויושרה
 ,םיפירצה ראש תאו חבטמה תא ,םילוחה-תיב תא םינחוב ויה

 אטיל תודהי

 םיקלוח ,םהיניע הארממ קופיס םיעיבמ ,ןוזמה ןמ םימעוט
 ,הדעווה אובל ופיצ ובש םויב .םיקלתסמו דקפמל תואמחמ
 ,המדא-חופת ולגתנ הרעקה ךותבו ,ךימס רתוי קרמה היה
 םיפצמ לכה ויה ךכ םושמ .רשב חתנ ףא םיתיעלו םיסירג תצק
 .תודעווה אובל

 התיה ,הריפצה העמשנ רשאכ ,רקוב תונפל יצחו עבראב
 םישנא .הנחמה תחונמ תא הדירחמ "רדסימ" תיארפ הקעצ
 ינפל תחתמ תורפרפחכ םיחיגמ ויח ,םייד ונשי אלש ,וג ירובש
 "תהש הלא לש םרפסמ .םירדסימה שרגמ לא םיצאו המדאה

 ,םוי ותוא לש םיתמה םישנאה רפסמ תפסותב ,שרגמב ובציי
 לש ותילכת יכ ףא .הנחמה יבשות לש ללוכה רפסמה תא וויה
 ןמ והשמ םג רדסימב היה ,םיריסאה תודקפתה התיה רדסימה
 לש תיברעהו רקובה תליפת תניחבב היה רדסימה .יטסימה
 תודוקפהו שרגמה לע עיפומ דקפמה היה רשאכ .זוכירה-הנחמ
 םיפלאה ובצינ ,ריוואב תורסנמ ויה "רסה עבוכ"ו "םוד דומע"
 רקוב-תועש ןתואב .תוומ תממדב דחא שוגכ דחי םיקותר
 אופקו הלחמב קוצינש דחא ףוגכ שוג ותוא הארנ תורופא
 םיימשל תחתמ תמליאה רדסימה תליפת תעב .םירוסיב
 םילבוסה יפלא ןיבל וניניב םייקה רשקב ונשח ,םיישפוחה
 .הפוריאב זוכירה-תונחמ לכב תוומל םינועמהו

 אל .הנחמה ייח לכ לש הרדשה-דומע תא הוויה רדסימה
 .תועשה ןינמ תא ונל הרוהש אוה רדסימה םא יכ ,ןועשה
 תעב ,רדסימה ינפלש ןמזה תלוז ,תורחא תועש עדי אל הנחמה
 אל םלועל ,שגונו קחוד היה דימת .רדסימה רחאלו רדסימה

 תא עולבל ,רוחשה הפקה טעמ תא םוגלל ,שבלתהל ןמז רתונ
 האב התיה הקירשה ןכש ,םיכרצל תונפיהל וא לילדה קרמה
 ינפמ דחפה .רדסימה לא ץורל ךילע היהו ,עיתפמב דימת
 תא שובלל םימייסמ ויה םישנאש דע ,לודג הכ היה רוחיאה
 ךות קרמה תרעק תא םינקורמ וא ,רדסימל הציר ךות םהידגב
 .הציר ידכ

 דחאש וא ,ותרואממ חיגהל חוכ והשימל היה אל רשאכ
 בברתשנ רשאכ וא ,םייחה תמישרל תועטב סנכוה םיתמה
 ויה ,ןובשחל םיאתה אל רדסימב ןינמהו םיאירבה ןיבל הלוח
 ,קומעה ץובה ךותב םיעוקש ,תועש לע תועש םידמוע םיפלאה
 רקובה רדסיממ ואציש שי .תועטה התלגתנש דע ,רוקבו םשגב
 תועש 18 טעמכ ,רדסימל םירזוח ויה הדובעה ןמו ,הדובעל
 הנחמב .תובצהו תושולחה םהילגר לע םידמוע םישנאה ויה
 רדסימב .בכשל וא דומעל םא יכ -- וילע תבשל םוקמ היה אל
 ויה -- חבטמה לא רותב ,םידמוע ויה הדובעב ,םידמוע ויה
 שיגרה רבאה םיילגרה ויה ןכל .תועש לע תועש םידמוע
 ,ץע-ילענב םיפשפושמה םיעצפה םע ,תוחופנה םיילגרה .רתויב
 בשות לביק םיילגרה בצמ לשב .תוביצי אלב וררגנו ועעונתה
 ינשל ופוג ךפה וליאכ ,ול םידחוימ ךוליהו הביצי הנחמה
 ,דוחל ףוגה לש ןוילעה גלפה -- םימאותמ יתלב םיגלפ
 -תיבבו האפרמב םילוחה לש לודגה םבור .דוחל םיילגרהו
 םירוסיל םרג אל ףוגב רחא רבא םוש .םיילגר-ילוח ויה םילוחה
 םיעצפה .תוומל תירקיעה הביסה ויה ףא םיתיעלו םיבר הכ
 טוטרמס תסיפ לכ .ואפרתה אלו הלגומ ולעה םיפשפושמה
 תובורק םיתיעל .וילגרל יוסיכ שמשמ היה אצומ םדא היהש
 ,וילגר תא ףוטעיש דבלבו הדיחיה ותנתוכ תא ערוק היה
 תא רתוי דפרל ,האופקה וא תפשפושמה עבצאה תא שובחל
 -הנחמב םדאה לש דוסיה תוגאדמ תחא התיה וז -- ץעהדלַעַנ



 תומלשט ה

 קש תכיתח ודיבו תומלש םיילענ גוז לעב היהש ימ .זוכירה

 םירישעהו םירשואמה םע הנמנ ,וילגר תא הב ףוטעל ידכ

 -יתסמ םינשיה ויה תולילבו םיילעגה לע םירמוש ויה .הנחמב
 .םשארל תחתמ ןתוא םיר

 דבה-להואמ רבעו ומוקמ ךא ףילחה ונלש םילוחה-תיב
 ןורדחו ונלשמ ןוטיק ,םיאפורה ,ונל הצקוה ףירצב .ץע-ףירצל
 גישה רשאכ .הנחמה לש יתוברתהו יטילופה זכרמל ךפה הז

 ומע םירגתסמ ונייה .ונילא יאשחב וסינכמ היה ,ןותע והשימ

 תוכזה .תיזחהמ תועידיה תא עולבל ידכ וילע םילפנתמו רדחב

 ונל ןתיג הבש וז הניפ התיה ,םיאפורה ,ונל הדמעש הדיחיה

 היה םירחאה םינבומה לכב .ונילגר תא תוריח רתיב טושפל
 םיפחי ונכלהתה ,םירחאה םע ונבער .ראשה לכל הווש ונבצמ

 םינמא .ןומא םישנאה ונל ושחר ןכ לעו ראשה לככ םיטפורמו

 םימיה לכ םילמע ויה ,םייאמדקא םיראת ילעבו םירומ ,רבעשל

 םמצעל םיאצומ ויה םיברעבו ,טלמ לש הנעטהבו הריפחב

 ביבסמ תינחור הריוואב םמחתהל ידכ םיטעומ שפונ יעגר

 -מאה תודלותל הצרמ ,יאניו רוספורפ .ונרדחבש ןטקה רונתל

 הּכּומו תוומ דע בער ,יאשחב ונילא רס היה ,רבעשל תונ

 .רויצה תונמא לע ונינפל הצרמ היהו ,םיניכ

 .וינפמ דוע ארי אל שיא .הנחמב ימוימוי חרואל ךפה תוומה

 םילימה .םיריכזמ ןיא םיתמח תאו תוומה לע םירבדמ ןיא
 .הנחמה לש םילימה רצואב תויוצמ ןניא ''רטפנ"ו "תוומי'
 : רמוא אוה ,ומלועל ךלה םייוסמ םדאש רמול שיא הצור רשאכ

 הדובעה ,רקה ויתסה ."ךפשא בורקבש ינרובס" וא ''ךפשנ אוהי'
 "ורוש תא ףרה ילב ולדליד ,םיניכהו ךולכלה ,בערה ,השקה

 רוחיאב ורכזנ ונינודא .וריצק תא ןמזה רצק םוי-םוי .ונית
 ולחהו וסרהנ תויציקה תוכוסה .רתוי םימח םילהואל גואדל

 םידבעה לע טעמ ןגהל ,םייעקרק-תת םירוגמ תומוקמ רופחל

 .היראוואב לש םעזנה ףרוחה ינפמ

 היסורמ םידוהי לש םיחולשמ .הנחמל ועיגה םישדח םישנא
 תורושה תא אלמל ואב םה .הירגנוהמ ,היקבולסמ ,תיטאפראקה
 רבעמה .הדובעה תומוקמב םיתמה תא ףילחהלו ,תולדלודמה

 םיתיעל עיפומ היה תוומה .ריהמ היה תוומה לא םייחה ןמ

 -אלמו ףוג לעב רבג היה תועובש רפסמ דות .וב וניחביש אלב

 ןמושב ומצע ןיזמ היה הליחתב .הוועש לש רנכ סמנ םינוא

 היה ףוסבלו ,וירירש תא הלכמ היה ןכמ-רחאל ,ורועל תחתמש

 ,דבּכל -- ופוג לש רתויב םיינויחהח םירבאה ךותל רדוח בערה

 םדאה עיגה רשאכ .חומה לא -- םירבאבש שיגרה לאו ,תוילכל

 ךפוהו רהמ רדרדיהל ליחתמ היה ,ןוזר לש םייוסמ בלשל

 ורוקמו ,ינכט חנומ תניחב היה "ןמלסומ" םשה .''ןמלסומייל

 ,רבדה שוריפ "ןמלסומ"ל שיא ךפה .ץיוושוא הדמשהה-הנחמב
 םחל לכוא ,איהש הדובע לכל רשכומ אוה ןיא ,וספא ויתוחוכש
 היה יד ןמלסומ יבגל .הפרשמל תכלל וילע ןכ לעו םניח

 וא ,תויופצ יתלב תוכמ רפסמב ,השק הדובע ימי החמכב
 .ונניאו -- השק לושלשב

 ואצמנ והומכש ,"טעצאק"ה לש ליגרה סופיטה היה ןמלסומה

 רכינ אוה .הפוריא יבחרב זוכירהיתונחמ לכב םיפלא תורשע

 וטבמבו תויובכה ויניעב ,ינססההו יטיאה וכוליהב קחרממ
 .ותוא הפפאש תוומה תוולשבו ולש שפנה-ןויוושב ,ההקה

 הסכמ היה ףלקה ןוגב רוע קרו ,קמוצמו ןוזר הּכּומ היה ופוג
 הוושמה ,ןמושה תבכש הלזא וינפמ .תופושחה ויתומצע תא
 לע .תוקומע תוחוש יתש ויניעו ,ישיאה ורתסלק תא םדא לכל
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 .רחאל דחא דלש ומכ ויחאל המוד דחא ןמלסומ היה ןכ

 היה -- תישפנ הניחבמ םג םא יכ ,תינפוג הניחבמ קר אל

 :רבעב היה המ הנשמ הז ןיאו .ורבחל המוד דחאה ןמלסומה
 תא שביי בערה -- אפור םאו סדנהמ םא ,רחוס םאו לעופ םא
 -ילטניא םישנא .םלוכ לצא הוותשנ הבשחמה רשוכו חומה

 םה .םישפוטמו הבשחמ ידבכ ושענ ,םיחקיפו םינובנ ,םייטנג
 רשאכ .ןיקת חרואב ביגהלו ןיבהל ,םהינזואב טולקל ולדח

 תפלוח .םיכורא םיעגר ץקמ ךא האב הבושתה התיה ,ולאשנ

 לדח אוה .ורפסמב וא ומשב ןמלסומ רכזנש דע הכורא העש
 ,וטיאל להנתה אוה .ביבסמש ןייועה םלועה םע קבאמה ןמ
 לכ תא סרה בערה ןכש ,תודבכב ביגהו םייתלצעב בשח

 ןיב "םיינופלט"ה םירשקה תא קתינו ולש םיבצעה-ןונגנמ

 .ופוגב רביאל רביא

 םדא לשכ ןמלסומה לש ובצמ היה תיאופר תואר-תדוקנמ

 ,תוסורה ופוג תוכרעמ לכ .תיטיא הסיסג לש בצמב ןותנה
 הזמ המלש הלעמב ךומנ ופוג םוחו ,קדו הפר ,ץאומ ולש קפודה
 םירוריפה תא לפעמו ךלוהו ךעוד היה אוה .ילמרונ ףוג לש

 הרושב ןיחבהל ונעדי וננויסנמ .ופוג רמוח לש םינורחאה
 וצק לע םינמאנה םירשבמה ויה םיתיעלש ,םינמיס לש הכורא

 לע וימימ תא ליטמו דמוע הלוח היה רשאכ :םדאה לש ברקה

 -- ותטימב שקה תמירע לע ויכרצ תא השוע היהש וא ,ורבח
 ןמ םדאה רתומ םהש ,םיגייסה .םירופס וימיש ךכל תוא וניאר

 היה רשאכ ;ברק וציקש ןמיס -- םילעופ םניא בוש ,המהבה
 וליג וכוליה וא ופוג תביציו הדובעה ןמ האפרמל ידוהי אב

 ,המידק תקחדנ ןטבהו רוחאל לטומ שארה : םיינייפוא םינמיס

 לש םירירשה חתמ תא דביא "דרול"ה ; םירופס וימי יכ ונעדי
 תא תולפל לדחש ימ ;וכרדל אצוי אוהש ןמיס ,הרדשה"טוח
 - ורשב תא ולכא םיניכ יליחנש העש ,דרגתהל וא ויניכ

 .תומל ומצע תא ןיכמ אוהו ,יאדכ למעה ןיאש רבדה שוריפ
 ינשכ וילגרו תובצ םינפב ,בערמ חופנ בכוש היה הלוח רשאכ

 יתש קרו ,הלילה ךשמב וילזונ תא דבאמ היה ,םיבע ץע-ילוב
 ןמיס -- ויניע יתבל תחתמ ול תויולת ןדוע תונטק תויקש

 ,"םיזרב"ה לכ םיחותפ הזכ הלוח לצא .בורק תוומהש אוה
 םג טעמ דוע הלכת תוחיפנה םע דחיו ,תוילכה תנגסמ הצרפנ

 קרבב םג םיתיעל ונרכה תוומל םידמעומה תא .ופא תמשנ
 ןהירוח ךותמ תוטלוב-תוצרופ ויה םייניעה .םהיניעב יסופיטה
 דחה טבמה היה הז דחוימ הדלפ-קרבבו ,רק ץונצנב תוקירבמו

 .חצנל םייניעה ומצענש ינפל ןורחאה

 םימעפ :תונוש םיכרדב ותומ תא אצומ היה הנחמה שיא

 .דוע םק היה אלו הדובעה םוקמב לבס אלל ויתחת ערוכ היה

 הכניפה ,רוחשה הפקה ןמ םגול ,ופירצב בשוי אוה םימעפל

 היה םימעפ .ץקה אבו הזחה לע לפונ שארה ,וידימ תטמשנ

 ויה שושתה ףוגב םייחה .ונניאו -- ותנשב ודצ לע בבותסמ
 אל ךא .עגר-ןב ערקנ היה טוחהו ,קיקד טוח לעכ םייולת

 םיתיעל .וימעפ תא ועמשיש אלב ,תיב-ילענב תוומה אב דימת
 םימי ךשמב םימויא םירוסייו תותיווע ךות ,הכורא הסיסג התיה

 .שיאה תא לאג תוומהש דע ,תולילו
 הלע ,הדובעה ןמ םררחשל חרכה היהש םירוצעה רפסמ

 ורצע אל ,הצחמל-םיתמהו םיכנה ,םילוחה תואמ .םויל םוימ
 טושפל ,ץחרתהל ,ףאה תא חנקל .םהילגר לע דומעל חוכ דוע

 השק תינפוג הדובע תקזחב םהיבגל היה לכה -- םידגבה תא

 הנחמה םלוא .תורחא תודובע לע ללכ רבדל אלש ,אושנמ
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 יפל תומלשמ ויה תוקיסעמה תורבחה .הדובע-הנחמ היה ונלש

 -- הלאשה הלאשנ .םילוחל אלו ,םידבועל ןוזמ וקפיסו תלוגלוג
 ותומיו ודבעי םידוהיהש ךכ ידיל םיאיבמ דציכ + תושעל המ
 -אפור היהש ,חצור ןתנ ךכל הבושתה תא ? תחא הנועבו תעב
 םילוחה-תיבל עיגה םימיח דחאב .ס"סה לש םידמב םידלי

 תיזחב וינפל בצייתהל םיאפורה לע  הוויצו עונפוא לע בוכר

 לחה וניניב שישקהו ,וינפל הרושב ונכרענ ונתשולש .ףירצה
 ךכ םיבכוש םילוחה-תיבב : לבוקמה חסונב ח"ודה תא אורקל
 לכה תוניחבה ראשמו ,ותמ ךכו ךכ ,ובזע ךכו ךכ ,םילוח ךכו
 יהמ ,ונתאמ דחא לכ רקח הרעג לוקב .רומג רדסב היה
 לע הנוממה אפורכ גיצה ומצע תא .ונלש תדחוימה תוחמתהה
 םויה תרחמל ךורעיש עידוה אוה .הביבסב םיידוהיה תונחמה לכ
 .תוגקיידב דקפתי לכהש שרדו ,םילוחה-תיבב רוקיב

 םילוחה-תיבל וסנכיהב .ורזוע תייוולב עיפוה םויה תרחמל

 -וריע וינפל דועצלו םהידגב תא טושפל םילוחה לכ לע הוויצ
 שיקי רשאכש ,הוויצ םשורה דיקפה לע .םדלוויה םויבכ םימ
 ,םילוחה לכ .עגר ותואב רבועה תא סקנפב םושרי ,ולקמב

 ,םיליהבמ םיעצפו הובג םוח ילעב ,הצחמל-םיתמו םישולח

 ןוזר .ולקמב שיקמ היה אוהו ,אפורה ינפל רובעל וצלוא

 -- ידמ לודג עצפ ,השיקנ -- האופק לגר ,השיקנ -- םדקתמ
 -תיב לא .םהירפסמ ומשרנ םילוחה תיצחממ הלעמל .השיקנ
 םיילענה ."םירחבנ"ה תא המע לוטיל הלגע הברק םילוחה

 ילג הנעטוה הלגעהו ,וחקלנ שובל יקלח ,םהילגרמ וצלוח
 הופחדו םינפלמ הלגעה תא וכשמ םהיניב םיקזחה .םייח תומצע
 ץקמ קר .םמצע לש היוולהב םיוולמ לשכ היה הארמהו ,רוחאמ

 וחלשנ םשמו תבכר-תנחתל ואבוה םהש עדונ םימי המכ
 ,ץרחנ םלרוגש םישנאה לש םהיתולבסל ץק םמישב .ץיוושואל

 םינפ ודימעה םה .םדיצמ ינאמוה השעמכ םינמרגה תאז ואר
 וללה םישנאה תא איבהש והימ ללכ םיעדוי םניא וליאכ
 .םייחה ןמ בוט תוומה היה ובש ,יחכונה םבצמל

 -ומעה רעיה תוציב ואפק הלילה ךשמבו רופכ ררש םירקבב
 בוש תישענ עקרקהו שמשה םיקרפל הציצמ םויה תועשב .תוק

 ,םילד םידגבב םתדובעל םיאצוי ויה םידוהיה .תינעבוטו הכר
 הסינכה םע הנתינש הדיחיה תנותכה .םייברג אללו םינבל אלל
 הבקרנו העיזה ןמ התלבש רחאל ,ןמזמ הערקנ רבכ הנחמל
 רוקמ ףוגה דעור ,רדסימה שרגמב ,םיננוצה םירקבב .ףוגה לע
 .ואפקש םירביאה תצק םיממחתמ הדובעל הכילהה תעבו
 .םפוג תא םמחל ידכ תולובחת ינימ לכ םיאיצממ ויה םידוהיה
 .טלמה-יקש ריינמ תודופא םמצעל םיניקתמ טלמב םידבועה
 .הדובעל םיאצויו תוכימשב רתסהב םמצע םיפטוע םירחא
 תוסכתהל טוטרמס אוצמל ידכ ,הפשאה-יחפ לכב ורבנ םישנאה
 -יקלח ןהמ ושעו םהיתוכימש תא ורזגש םירוחב השימח .וב
 תופטעתה לע שנועכ .לכ יניעל הנחמה זכרמב ולתינ ,שובל
 -- ימינפה רוקה .תוקלמ םילבקמ ויה ,הדובעה תעשב הכימשב
 םייחח-תבהל לש יוביכה ךילהת תא וזריז ,ץוחב רוקהו ,בערמ
 .הנחמה שיא לש ופוגב ןיידע הבהבהש השולקה

 -תיב עקר לע .תוקוחר םיתיעל ךא יכב לוק עמשנ הנחמב
 הנחמה שיא .תונטק תוידגרטל םוקמ היה אל ינומהה תורבקה
 תצובק הנחמב התיה ןכדיפ-לעדףא .שבוימו ברח ץעכ היה
 םיילענ רסוחמ .םיפחיה הלא ויה ,יכבב תבביימ התיהש ,םישנא
 בוטרה גלשב שדשדלו ,תופחי םיילגרב רדסימל עיפוהל וצלאנ
 .םילליימו לגרל לגרמ םיצפוק ויה םה .חרקל ךפהש ץובבו

 אטיל תודהי

 םיפרצמו םילוחה-תיבל םתוא םיסינכמ ונייה הנושאר הפוקתב
 רבדהו ,םויל םוימ בר םרפסמ םלוא .םילוחה ןינמ לא םתוא
 םילוחה-תיבב אצמיתש היח רוסא רדסימה ינפל .ונילע רסאנ

 ,םילוחה-תיבל הנופ היה לבוסה ךא .םילוחה דבלמ היח שפנ
 רדסימל האירקה ינפל דוע .הלצהה-תריס תונפדב זחאנה עבוטכ
 םיררממו םילוחה-תיב ןולחל תחתמ םיצבקתמ םיפחיה ויה

 תורשע וניפלכ וטשוה ,הצוחה ונישאר תא ונאצוה ךא .יכבב
 םידדובל רוזעל ונל ןתינ יאשחב .םימחר תשקבב םיידי תוגוז
 ויה תועש ךשמב .םהבש םישולחל הסחמ םינתונ ונייהו ,םהמ
 תא םיקיזחמ ,הינשל תחא לגרמ םידקרמו םידמוע םיפחיה
 םיילגרה תא םיממחמו ץראה לע םיסרוק ,םהידיב םהילגר

 תמחמ .באכ ירוסיימ םיקנאנו ףרה ילב םיננוקמ ,םהיפ לבהב
 לש קפודה ,םימתסנ םיילגרה לש םדה"יקרוע ויה רופכה
 הליחתב .תועבצאה לא עיגה אל םדה םרזו םלענ היה םיילגרה
 .הלוכ לגרה -- ןכמ-רחאלו ,תותמו תוליחכמ תועבצאה ויה

 ,םינמלסומה וליפאש ,אושנ אללו ,םישק הכ ויה םיבאכה
 .םהלש תוומה תוולש ךותמ וררועתה ,םישוחה יהקו םישידאה

 ונייהו ,םויל םוימ התבר םילוחה-תיבבו האפרמב הדובעה
 ףוגה ןמ .תרחואמ הליל תעש דע רקובב שמחמ הב םיקסוע

 .םימלש םירביא וליכ םיביכו םיעצפ .תודגנתהה רשוכ לכ לטינ

 םד אל וליאכ הארנ םיתיעל .ףרה ילב וחתפנ הלגומ תוסרומ

 המרג הטירש לכ .הלגומ םא יכ ,םדאה יקרועב םרוזה אוה
 לכמ הכפשנ הלגומו ,וילע סמנ םדאה לש ופוג .יתלגומ עצפל
 ידכ ,וליעממ וא ותנתוכמ גלפ ערוק היה הלוחה .םירביאה

 .ריינה ונל שמיש ירקיעה השיבחה רמוחכ .ויעצפ תא שובחל
 םיתיעל ונמע ביטימ היה ,ינמרגה חבטמה לע הנוממה ,חבטה
 םיספ םיניקתמ ונייה םהמ ,רכוסה יקיקש ריינ תא ונל ןתונו
 -רמה תופיטעמ ןמושמ ריינ םילבקמ ונייה םיתיעל .תשובחתל
 םירשוקו עצפה לע םיחינמ ונייה ןמושמה ריינה תא .הנירג
 םיחתנמ ונייה הלגומה יסיכ תא .רכוסה יקיקש לש ריינ יספב
 םיתיעל ךאו ,םה ףא והק באכה ישוח ןכש ,העגרה ימס אלל
 ,לושלשב .חותינה תעשב באכמ םיקעוצ םילוחה ויה תוקוחר
 ונייהש םחפ תרזעב ונלפיט ,הנחמב רתויב הצופנה הלחמה
 .םיפורש ץע-ידואמ ונידידומב םיקיפמ

 םידמעומ תורשע המכו םיתמ הרשעכ .םילוחה-תיבב השק םוי

 תא ואיצויש םיידי ןיא .ןורדסמבו הפצרה לע םיללוגתמ
 -וחה תא ביכשהל רשפא ןהילעש תוטימ אלו םיתמה תופוג

 ונניאו דחאל דחאה ןמ תוצע ידבוא םיצצורתמ ונא .םיל
 ונתויהב .םלבס תא לקהל וא םלוכל עישוהל ךרד םיאצומ
 רסמתהל תוהש ונידיב התיה אל ללכה םע ךכ-לכ םידורט
 ,ריעצ רענ לש תולודגה ויניעב יטבמ לקתנ עתפל .,דיחיל
 םדיל יתרצע .ויבא תא הקזוחב קבחמ אוהשכ דצב בשיש

 .ונב לש ויתועורזב ךעד רבכ רשא ,באה לש ובל תא יתששימו
 הנדע ,הבהא ןהב ופקתשהו ויבא ינפמ ושמ אל רענה יניע
 וינע תא םירה ,יב שח רענה .באה לש ולרוג ינפמ דחפו
 טמשנ אוהו ונממ הפרמ ךא ינא ,יבאל הרק המ ,רוטקוד :לאשו

 ןיא תעכו ,הנורחאה ומחל תפ תא רסומ היה יל .הצרא דימ
 ...תבשל חוכ דוע ול

 תוארל וצא לכה .תוידוהי םישנ לש חולשמ עיגה וננחמל
 ,הירגנוהמ םישנ ויה ןבור .תואבה ןיב םהיתושנ תויוצמ אמש
 ואב ןה .הדובעל הנה וחלשנו ץיוושואב תננסמה תא ורבעש
 תולמש תושובלו שאר תוחולג ,םינפ-תושוחכו ףוג-תוקומצ



 תומ לש ה

 -יא .התוערל תחא לכב ומד ןכ לע ,הרוצ לכ ורסחו ,תוכורא
 - הינשה לש הרועיכבו תחאה לש היפויב ןיחבהל היה רשפא

 ןשובל ךותמ ללכ הרכינ אל ןתוישנ .הנקיז אלו םירוענ אל

 ונינפל םישנ םא םיניחבמ ונייה אל ,שארמ תאז ונעדי אלולו

 ייח? ולגתסהו ןנתיאל ורזח םיישדוח-שדוח רובעכ .םירבג וא

 חמצ ןשאר-רעש .םירבגה לש וזמ הלודג תוריהמב הנחמה

 ןהמ תחא לכו ,ןפוגל ןהיתולמש ומיאתהו וניקתה ןהידי-ומבו

 םגו רתוי הלק התיה ןתדובע .הלש ישיאה הארמב בוש הרכינ

 הארמ-תופיו תוריעצ תורענ ולגתנו ,רתוי בוט היה ןנוזמ
 ןהיניב דירפה ינרקוד לית .בבושמ ןקוחצו תוינריע ןהיניעש

 הזעה רשאכ .דחי שגפיהל םהילע רסאגו םירבגה הנחמ ןיבו

 השאר-רעש תא בוש םיחלגמ ויה ,רבג םע םירבדב אובל תחא

 ,ונלש האפרמב לופיט לבקל ידכ .השק הדובעל התוא םיחלשמו

 .ס"סה לש החיגשמה תיוולב תוצובקב תואב ויה ןה

 אוה .תוקוחר םיתיעל הנחמב רקבמ היה ס"סה םעטמ אפורה

 לע רוסאל הוויצ ךכ םושמו ,םילוחה-תיבב ןויקנל דואמ גאד

 וסינכי לבל ,םהילגר לע םהילענשכ האפרמל סנכיהל םילוחה
 חתפ דיל .אל וא ץוחב רק םא ול היה תפכיא אל .ץוב םהמע

 לגלגל ,םיטוחח ירשק תא ריתהל םישנאה וצלאנ האפרמה

 -ילענ תא ץולחלו םיכורשל ףילחתכ ושמישש לזרבה-יטוח תא
 -תושובחת תא תולוחהו תופייעה םיילגרל לעמ דירוהל ,םה

 -תיב" לש רקה רודזורפל סנכיהל זא קרו םיטוטרמסהו ריינה
 ."םילוחה

 ,הדובעב םילשרתמ םידוהיה יכ ןנולתהל ולחה ןינבה-תורבח

 .םנוזמ יווש ידכ ףא םירכתשמ םניאו השלוחו ילוח יכומ םה יכ

 םישנא תואמ םיצבקתמ ולחה הביבסב םידוהיה-תונחמ לכב

 -והיה הדותעה .דובעל רשוכה תא ודביאו םינמלסומל וכפהנש

 רפסמו םישדח םיחולשמ דוע ועיגה אל .לדלדיהל הלחה תיד

 ידיב האצמנ רבכ ץיוושוא .םויל םוימ ךלהו תחפ םידבועה

 תא דימשהל ןתינ םהבש םיזאג-יאת דוע ויה אלו ,םיסורה

 םהמ רטפיהל דציכ ולשמ תינכת הגה ס"'סה אפור .םינמלסומה

 הנחמה תא ךפה אוה .רתוימה אשמה ןמ הנחמה תא ררחשלו

 תאו םילוחה תא םש זכרל רמולכ ,םילוח לש הנחמל יעיברה

 ,המלחה וא םיחותינ ,אפרמ יכרוצל תונחמה לכמ םישולחה

 .הדובעל םירשכומו םיאירב םישנאל בוש םכפוהל ידכ

 תחא לא ךילוהל הוויצו ס"סה אפור עיפוה דחא רקוב

 ודמע םישנאה .םימילחמהו םילוחה לכ תא הנחמב תורכיכה

 םינפ תעבהב .וכיחו ,רופכמ ליחכמ םפוגשכ רכיכב םימוריע

 דחאו דחא לכ ןחוב אפורה לחה םדאה ףוגב לודג "ןיבמ" לש

 הארמה יפל וטפשמ תא איצומ היה ליגרכ .וסקנפב םשורו םהמ

 םייחה םידלשה ןמ דחא לכ .תורקדזמה תומצעה יפלו יללכה

 היה :וינתומב וחוכ ןיידעש םדא ינפ דימעהל לדתשה וללה

 -ירשה טעמ תא חתומ ,הזחה אולמ ריווא םשונ ,ושאר תא ףקוז

 לגוסמו אוה קזח ןיידע יכ אפורה בושחי ןעמל ,ול ורתונש םיר
 יפירצ תא ררחש ,םילוחה-תיב תא ןקור אוה םוי ותואב .דובעל

 הרבעה םשל ונכוה שיא תואמ שולשמ הלעמלו ,םימילחמה

 .עברא רפסמ הנחמל

 בושחל היה ןתינ ,םינמרגה ונתוא ומירש תוימרתה לכ ירחא

 ןכ-יפ-לע-ףאו ,םהיפמ תאצויה הלמ םושל דוע ןימאנ אלש

 ואצמי ובש הזכ הנחמ םייק תמאב אמש ,יותיפל בלה ענכנ

 לש השקה םבצמ אמש ,רתוי בוט לופיטו אפרמ םישנאה

 רמוח ריאשהל ןיאש הרכה ללכל םאיבה תותיזחב םינמרגה
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 וגילפה ןכיה דע םלועה חכזו' והארמלש ,הזכ בצמב ישונא
 לש ותואיצמב םינימאמ ונוליחה ,םיאפורה ,ונא ףא .םהישעמב

 הדמע אשמ-תינוכמ .ולש יופירה תורטמבו םילוחה-הנחמ
 יתטלחה .עברא רפסמ הנחמל םילוחה תא תוצובקב ריבעהל

 השענה לע בורקמ דומעל ידכ ,םילוח לש הצובק תוולל ינוצרמ

 תינוכמה .ומוקמ ןכיהו הארג אוה דציכ ,שדחה םילוחה-הנחמב
 לש ונב ,האודפמ ריעצ בכש ידיל .תומצע לש לג הסמעוה

 דעבמ וצבצב תויולגה תומצעהו תואופק ויה וילגרש ,רוספורפ

 .םיאופק םירביאו םיעצפמ לבס םישנאהמ דחא לכ .בוקרה רועל

 .הנחמה לכב ועמשנ םיצוחלהו םיסוחדה לש תוקעצהו תולליה

 רשאכ .םיימשל קעוזה תותפ םיחא-רבקל התמד אשמה-תינוכמ
 ,העשה תיצחמ לש העיסנ רחאל ,עברא רפסמ הנחמל ונעגה

 תינוכמה דיל .םיססוג המכו םיתמ ינש תינוכמב ואצמנ רבכ
 יאפורכ םמצע וגיצה רשא ,ףוג ילעב םירבג לש הצובק העיפוה

 לאושו ותוא רקוח יתוליחהו םהיניב שישקה לא יתינפ .הגחמה
 -ירמוח רבדב המ ,תקפסמ תומכב תופורת םהידיב תויוצמ םא

 בישה אוה .ןוזמ תפסות םילוחל םינתונ םא ,םירישכמ ,השיבח
 ,ריעצ אפור העש התוא יב האר אוה .יניצ ךויתב יתולאש לע

 ,םולכ םהל ןיא .וביבס שחרתמה תא ספות וניאש ,ןכסמו םימת
 רתוי עורגו טעומ םלצא ןוזמה םג .םילוח-תיב אלו תופורת אל

 .םירחא תונחמב רשאמ
 .יתלאש "? םכלצא םילוחה לרוגב הלוע המו"

 דע ,םיפופצו םיכושח םיפירצ ךותב םתוא םיביכשמ ונא"
 ."םיאבה םיחולשמל םמוקמ תא םינפמו םיררקתמ םה רשא

 הז הנחמב .לכה יל רווחתנ אפורה םע םירבדה יפוליחמ

 ,עבושל םילכוא ויה םינושארה .םיתמו םייח םישנא "ויח"
 דועב ,רוסחמ םיעדוי םניאו םיאנ םידגבב םישבלתמ ,םידבוע

 הסגרפו הדובע םיקפסמ ויהו םתמשנ תא םיחפונ ויה םירחאהש
 הירגנוהמ םבורב ,םיאפור םיעבראמ הלעמל .םייחב ויהש הלאל

 לצא -- וקסעוה אל ,ןוכנ רתוי וא -- וקסעוה ,היקבולסוכ'צו
 תורשע המכ הנחמב וררוגתה םיאפורה דבלמ .םילוח יפלא המכ

 הלמע וז הדיחי .םינרבק תדיחיו סופאק ,םיחבט ,םישוג ישאר
 ךותמ תאשל וצלאנ הישנא .עפשב הנוזמ תא הלביק ךא השק

 ,תולגע לע םניעטהל ,םויל םיתמ םישימחמ הלעמל םיפירצה
 .תויווגה תא רובקלו תורובה תא רופחל ,תולגעה תא ךושמל

 וכיחש םילוחה החמשב יתוא ולביק ,הנחמל יתרזח רשאכ

 םעפהש ,הנומאה תא םבלב קזיח יבוש םצע .אבה חולשמל

 יתרסמ ירבחל .אפרתהל םיעסונ םה יכו ,םתוא םימרמ ןיא בוש
 יניעבש ,יתעגרה םילוחה תא .יתעיסנ לע קייודמ ןובשחו-ןיד
 תולק םיילגרבו יל ונימאה םה .םיאפורה תאו הנחמה תא יתיאר

 אל םאו ונלש הנחמב םיראשנ ויה םא .תינוכמה לע ולע רתוי

 .הווקתה רסח םבצמ לשב אליממ ץרחנ םלרוג --

 ,וזכ הדימב ואכד לש םידוהיה-תונחמ לכ ולדלדינ רבמצדב

 גזמל ,םישנאה תא בברעל הטילחה תישארה הדקפמהש דע

 ואצוה ונלש 2 'סמ הנחממ .ללוכה םרפסמ תא םצמצלו תונחמ

 לובגב םש-יאל וחלשנו ,לוכיבכ ,םיאירב םידוהי תואמ המכ

 תואמ המכ קר ורתונ הנחמב .חלמה-תורכמב הדובעל ,יכ'צה

 .םיאפורו תוריש ישנא הרשעכ םהמע דחיו ,םיכנו םילוח

 ינפמ וששח ,ראשיהל םהל רתוה רשאו ,םיאירב ויהש םיטעמה

 .ןקורתה הנחמה .םה ףא וכלהו ,םילוחה םע לרוג תופתוש

 .חתמה ןמ העמק ונקרפתה .הדובעה התחפ ,םיאפורה ,ונלצא םג

 הצקמ םילויט םיכרוע ונייה םיפיה םייפרוחה חריה-תולילב
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 תא .הקומע הגיש םינשיו םימדרנ ךכ-רחאו ,והצק דעו הנחמה

 .דוע תאשל היה רשפא-יא םינורחאה םישדוחה לש חתמה

 .ונעגרנו ונחנ השקה הדובעה הקספשכ

 ברעב סנכנ םידקפמה דחא .דלומה גח תא וגגח םינמרגה

 תוכרבב םילוחה תא ךריבו םילוחה-תיב? םהלש הנשה-שאר

 ,ונל קיצהל אל םינמרגה ולדתשה גחה ימיבו .הריהמ המלחה

 ליבשב ליגרח ןמ בוט קרמ ןיכהל חבטמה לע הוויצ אוה

 ("עטיול" ראותב הנושארל וניכז םימיה םתואב) "םישנא"'ה

 ,םישנח לש הנחמה ירעש תא םייתעש ךשמל חותפל הרוהו

 הסבכמה-רדחב .םישנ תרבחב הלק העש "םישנא"ה ולבי ןעמל

 .ליחתהל המב ועדי אלו םירבגהו םישנה דחי וצבקתנ לודגה

 םיילגרהו -- דוקרל ,האלהו םהמ הרישה ךא -- דחי רישל וסינ

 םינומזפב חצפו ,טולכ רוכיש ,הגולפ דקפמ סנכנ הנהו ,תוברסמ

 .השובמ וטהל םישנה ינפש דע תוסג תוחידבו

 -ושב םיבכוש וראשנ םידוהי יפלא המכ .לסוח 2 'סמ הנחמ

 הנחמל ורבעו ורקע ראשהו הנחמל ךומסבש תוקומעה תוח

 תא ,הנחמה שוכר לכ תא ונרבעה תולגעל םימותר .7 'סמ

 ונלטנ ,ונמצעל רשא .ונירמוש לש קשנה-ןסחמ תאו םיצפחה

 ונתיבל ונרבע ךכו רמיחה-תורעק תאו תוכימשה תא ונמע

 םינפב ךא ,והנשמל הנחמ לכ המד תינוציח הניחבמ .שדחה

 םיריסאהו ,ותיילמפו דקפמה .ול תדחוימ חורב הנחמ לכ לדבנ

 הנחמ לכל וויש הלא םימרוג ינש -- הנחמב ונכתשה רשא

 הז לומ הז ובצינ הלא םימרוג ינשש ףא .דחוימה ויפוא תא

 תולגתסה ףאו תידדה העפשה תמייק התיה ירה ,םיביואכ

 .םהיניב תדמתמ
 ורבעו ,תורחא תוצראמ ואב 7 'סמ הנחמב ובשיש םידוהיה

 םתוא וגיהנהש םינמרגה .ונלשמ ןיטולחל הנוש םירוסי-ךרד

 תוחנ עזגל וכייתשה ךא ,ונלשכ םינמרגה םתוא ויה הכ דע

 -ישאר ,ולשמ סופאק :ולשמ םידבוע לגס היה הנחמ לכל .רתוי

 ישנאמ דחא לכ .םיאפורו םירפס ,םירלדנס ,םיחבטו שוג

 ,הנחמב הדובעב קסעוהש םושמ קרו ךא םייחב ראשנ הצובקה

 וללש רשאכ .הנדבאי לבל ותדובעל וינישב דמצנ היה אוהו

 היה ,רפסכ וא רלדנסכ ועוצקמב קוסעל תורשפאה תא םדאמ
 .ךרפ-תדובעב ותמשנ תא חופנלו דיב תאה תא לוטיל וילע

 וגלש םישדחה םיגודאה ולחה שדחה הנחמל ונעגה רשאכ
 םע ונעגהש רחאמ דוחיב ,חור-תרומבו דשחב ונילע טיבהל

 ולחה םה ."ולש" םידוהיל גאוד דקפמ לכ אלהו ,ונלשמ דקפמ
 םינומ ויה תונמדזה לכבו ,"םהיתודמע" דוביא ינפמ שושחל

 םמצעל ושכרש תויוכזה תאו םיינוגראה םהיתונורשכ תא

 .1 'סמ הנחמ ןעמל םתדובעב
 הזנחמב ךלהתה ,ןכוסמ ילילפ עשופו רוהט ירא ,הנחמה שאר

 לע ונל רפיס הנושארה תּורפכיהה תשיגפבו ,הסושמ היראכ

 ינפל קר הנה" .רמא ,"ינרצעיש רבד ןיא" .תינפוגה ותרובג
 היהי םאו ,הנחמה ידוהימ המכ ידי-ומב יתילת תועובש המכ

 ."תוילת ויהי בוש -- ךכב ךרוצ

 םיפירצ ךותל ,בורקמ ואבש םידוהיה תואמ המכ ,ונתוא וקחד
 םיחרואל םניקתהו םתוא אטאט תוומה-ךאלמש ,םינקורמו םירק

 יולת גגה ,וגבכש םימיה לכו הכאלמ םושב ונקסע אל .םישדח

 ונלביקש םחלה טעמ ,ריוואב תופפונתמ םיילגרהו ונישאר לעמ

 םיעמוג ונייה ףירצב ונל ונתנש לילדה קרמה תאו ,שבע היה

 תוציב וערתשה ץוחבו ,רבשנ רופכה .ונבכשמל םירזוחו הזפוחב

 בכשלו בכשל -- תחא הקושת ךא זא הנניק בלב .תוקומע

 אטיל תודהי

 .תוכימשל תחתמ חיגהל אלו

 םג .רתוי האנו לודג היה 7 'סמ הנחמבש םילוחה-תיב

 םויב תועש רפסמ .ונלשמ םינוש ויה םילוחה תלבק ירודיס

 םא םג ,תותלדה ורגסנ העשה אובב .לסחו -- הלבקל ועבקנ

 תיגשהש רמוש בצינ חתפב .ץוחב ןיירע וכיח םילוח תורשע

 היה ךכ םושמו ,ץוב ןהב קבדש םיילענב וסנכיי לבל ףרה אלב

 םא יכ ,אפורה טלש אל ןאכ .ץצונו יקנ דימת םילוחה-תיב

 .םילוחה םולשל רשאמ רתוי ןויקנלו רדסל גאד רשא ,ופאקה

 םילוח תלבק התיה אל ס"סה אפור עיפוהל גהנ םהבש םימיב

 "דחה םירדסל ונלגתסה ישוקב .ןויקנ בורמ קיהבה לכהו ,ללכ

 הנוממה םע תובורק םיתיעל ונשגנתה ןושארה ןמזבו ,םיש

 בור תא הליבש "מומרעו חלוממ ירגנוה ידוהי ,ופאקה ,ונילע

 -תיב ישנא יניעב ןח ונאשנ אל ,םיאטילה ,ונא .סיראפב וימי

 .םילוחה

 םייאופרה םיניינעה לכב תישממה תוכמסה לעב רטינאסה

 בהא דובכה תא .תישפנ תוביצי לכ לוטנו ריעצ ס"ס ןיצק היה

 היה םילוחהי-תיבל הציר ךות סנכנ היהש תמיא לכו ,דואמ
 לוקב קועצלו ונילגרב עוקרל ,ונזומוק אולמ ףקדזהל ונילע

 רשאכ תדחוימ האנה קיפמ היה םעפ לכבו "!םוד דומע" :םר

 םיינחורה ויכרצ "1 ךישמהל" הווצמו ודי תא ונתמועל ףינמ היה

 תוצלה ,טמחשה קחשמ תא בביח אוה .ידמל םיעונצ ויה

 היה תינימ הצלה לכ עמשל .יטוריא ןכות ילעב םילמ יקחשמו
 רענ היה םייחרזאה וייחב .תועמד וגלז ויניעו האנהמ גגומתמ

 ותייטנו ותבהא ,ויתועידי תא באש םש ,תחקרמ-תיבב חילש

 ןוסאל םגו תלעותל םג התיה האופרל ותביח .האופרה יעדמל

 הלודג תוניינעתה הליג אוהש ,ךכב היה בוטה .םילוחה-תיבל

 ,םנמאו .רבד רסחי אל ולש הנחמבש דימת ףאשו םירחאה ןמ

 "ירמוחבו םירישכמב ,תופורתב בטיה דייוצמ היה הנחמה

 םלוא .2 'סמ הנחמב וניניע ואר אלש םיגוסה ןמ -- השיבח

 םיניינעב הדימה לע רתי ומטוח תא בחת אוהש ךכב היה ערה

 היה -- "ילש השלוחה" .רתויב שולק גשומ םהב ול היה אלש

 ,האפרמב םישוע םתא רשא תא .הלודג היגרוריכ איה" -- רמוא

 תועבצא תתירכ ,הלגומ יסיכ תחיתפ .םידלי קחשמ הז ירה

 .ןיינע הז -- החותפ ןטב .היגרוריכ הניא וז -- רוקמ ואפקש

 םיארנ הכרדש החותפ ןטב ,יקנ ךתח .תוארל הצור ינא תאז

 ילצא תוארל הצור ינא הלאכ םיחותינ .חותינ והז -- םייעמה
 ועדי ןעמל" -- קעוצ היה -- "המ יהיו חתנל םכילע .הנחמב

 םיאפורה יכו ,םילודג םיחותינ םיעצבמ הנחמב ילצאש לכה

 ."המוק רועיש ילעב םיחתנמ םה ילש

 לע הטשפתהו ףירצל ףירצמ תצפקמ התיה סופיטה תלחמ
 סנכיהל םיברסמ םילוחה ויה םיבר םימי .ולוכ הנחמה ינפ

 לא םכרד םיכרשמ ויה םירוכיש ידעצבו ,הטימב בכשלו

 תא םהמע םיאשונ ויה ,אפורה תצעב לואשל ידכ האפרמה

 תופצומה םייניעה תא ,ץחומה שארהיבאכ תאו הובגה םוחה
 תוקפ םייכרבה ויה רשאכ .םימודאה רועה-ימתכ תאו םד

 םילחדזמ םישנאה ויה זא קר ,ךושמל דוע תוברסמ םיילגרהו
 ומכ םהינכש ןיבל גגה ןיב םיקחדנ ויהו םירקה םיפירצה ךותל

 -- םישקה ץעה-ישרק לא םיקותר -- ךכו ,קיתרנ ךותל

 .הרכהה דוביאל דע חודקל םיכישממ
 םידגבב .סופיטה תפיגמל ףרט לפנ הנחמב םדא לכ טעמכ

 וינפש אלא ,וילוחמ םק היה ,בכשמל לפונ םדא היה םהבש

 ,םישנאה וחיגה םיממוסמכ ,ויהשמ םירוויחו םישוחכ ושענ



 תומלשטה

 םייעקרק-תתה םיפירצה ךותמ ,םהמ התפריה רבכ הלחמהש

 וצחרש ימכ וארנ םהו ףירחה רואב תוצמצממ םהיניע ,םילפאה

 תפיט .םיפירצה לש הנתצבו םוחב ,ןשע לשו העיז לש ץחרמב

 בערה תא ךכשל המב היה אלו ,הלכאנ ףוגבש הנורחאה ןמושה

 .המלחהה םע אבה ינלוחה

 םיכרצמב לד ךא ,םינילבתב רישע היה חבטמה לש ןסחמה

 םילבותמו םימיעט םימ יושע היה קרמה .םויקל םישורדה

 ךרע םיללושמ ויהש אלא ,ןובאיתה תא םיררועמ ויהש ,בטיה

 לכ םיפטוחו הפשא לכב םיטטחמ ויה םירבכעכ .והשלכ יתנוזת

 בער-יזמ םיבלככ .ועלבלו םייגישב ונחטל ידכ תלוספ-רבד

 םיפאוש ויהו חבטמה תונולחל תחתמ םיחרחרמ םישנאה ויה

 לושיבה-ידוד ךותמ םיעקוב ויהש םיפירחה תוחירה תא םברקל

 רצי השעג ,הלחמ לכ רחאלכ .םינילבתה חיר יעפוש םימה לש

 םישנאה ויה םילדה םהיתוחוכ תיראשבו ,רתוי דח םייחה

 תלחמ לע ורבגש םילוחה בור .ןוזמ לש רוריפ לכ לע םיקבאנ

 םידורש ןכמ-רחאל רצק ןמז ולפנ ,םיילותמ ומקו סופיטה

 טינרבקה תלגע התיה ומויב םוי ידמ .בערה םע שאונה קבאמב

 :הפייעל הסומע תאצוי

 ויה .ידוהי לש שדח סופיט הנושארל ונשגפ 7 'סמ הנחמב

 ,ןווי תודהימ םילד םידירש ,יקינולסמ םידוהי תורשע הלא
 טילבסה .ןאכל ולגלגתנש דע ,הפוריאב תונחמה לכב וללוגתהש

 אלו ,תופיגמה לכב ולח ,םונהיגה ירודמ לכ תא ורבע רבעשל
 הנחמה ייח .סופיטה תלחמ ינפמ וא םינמרגה ינפמ דוע ודחפ

 תוריסמה שגר תא םברקב תובכל וחילצה אל םיכשוממה

 :ןקתנ רשאכ .בלה ןמ תעבונה ,ורבחל םדא ןיבש תירבחה

 רשאכ .ול םיגאודו ומולשל םירקוח ויה ,הלחמב םהמ והשימ

 ותוא םירבוק ויה אל ,ומלועל ךלוה םתרובח ינבמ דחא היה

 וויבסטה םה .דחוימ רבקב ותוא םינימטמ אלא ,יגומהה רבקב
 ןלא םישיש ךותמש ,ךכב תידדהה תונמאנהו תוירדילוסה תא

 קובדל םהילע ןכ לעו ,תורשע המכ ךא ורתונ םינווי םידוהי

 .םייחב ראשיי הזה ץמוקה תוחפלש לדתשהלו ,והערב דחאה

 .ופאקכו שוג-ישארכ שמיש וללה םיגוויה םידוהיה ןמ קלת

 ויה רקוב ידמ .הנחמה לש אשידק-הרבחה -- רחאה םקלח

 לע םתוא םיסמוע ,הממיה ךשמב ורבטצנש םיתמה תא םיפסוא

 תעב .הנחמל ץוחמ לא םתוא םיכילומו תינפוא-ודה הלגעה

 לע ץצולתהלו רישל ,קוחצל םילדח ויה אל םתכאלמב וקסעש

 רחסמה היה םהלש םילולעתה דחא .םיתמה לעו תוומה

 רבק ךל םיעיצמ ויה תוירגיסו םחל-רככ תרומת :םירבקב

 רשאכ .ראשה לכ םע קחדיהל ךילע אהי אל ןעמל ,דחוימ

 ,אפורל םיחיטבמ ויה ,לופיט תלבק םשל ונילא םיאב ויה

 בכשת ונלצא" .דחוימ הרובק-םוקמ ,ודצמ דחוימ סחי תרומת

 ."הלעמ יגפלכ ךינפו ךמצע םע דחי" -- םירמוא ויה -- ''דיגנכ

 "פאה .הנחמה לש םירבגה ויה הלא םיאירבו םיריעצ םישנא

 רשאמ רתוי תוחוג ןאכ ויה םישנה םע םינפ תוארתהל תויורש

 ושגפנ םהבש םיזרופמ םירוזא ויה םייוצמ ןאכ .2 'סמ הנחמב

 תבטמב ,הנתמבש הסבכמב .אתווצב יוליב םשל םישנ םע םירבג

 םהיניב םיפילחמ םישנהו םירבגה ויה ,םימחה םימה דוד דילו

 וחכש ,םישנה תועורזב םיקובח םתויהב .הגרע יאלמ םיטבמ

 העשה יכ תורכזנ ויה םישנהש דע םייוצמ םה ןכיה םירבגה

 וגוּוז .ןהיבולכ ךותב בוש תוסנכתמו תוחרוב ויהו תרחואמ

 תואריהל ולדתשה םירבגה .ןיאושינל תוחטבה ופלחוה ,םיגוויז
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 ןיקתה רשא ,בהז-שרח הנחמב וליג םה .םישנה ינפל םיאנ

 תא .םיתמה תויפמ םירקוע ויהש בהזה ינישמ תועבט םנעמל
 .םישנל םיקינעמ ויה תועבטה

 ויה םהיתוחתמאב .םיסכנ ילעב ויה הגחמה לש םירבגה
 סנכג םעפ .בהזו תוירגיס ,םחל לש תולודג תויומכ תויוצמ

 ינווי שוג-שארל רכמ אוה יכ יל הליגו 'זדולמ אפור ילצא

 קרמ תרעק םוי לכב לבקמ אוה םתרומת .ויפבש בהזה יניש תא
 .תחלצומה הקסיעה לע חמש אוהו .תפסותכ ךימס

 ונייה םימלש תוליל .בער-יזמו םירק םימי ונילע ואב בוש

 םיממחתמ וגייהו ,תוקדה תוכימשה ךותב םילפוקמ םיבכוש

 ,בערהו רוקה תמחמ תחפנתהל ולחה םיילגרה .וגיפ לבהב

 .םימ תואלמתמ םייניעל ביבסמש תויקיקשה ויה הלילה ךשמבו

 התיה ,תוכימשל תחתמ םיחיגמ ונייה רשאכ ,םירקה םירקבב

 לע עבצאב הציחל -- הנושארה תעדומ יתלבה גכוג תעונת

 תירורעקשה םא ,חכוויהל םדא שקיב וז ךרדב .לוסרקה םצע

 ףירחהש לככ .אל וא הלילה ךשמב הקמעתה תוחופנה וילגרבש

 רועה .ונפוג לש תוקידבבו תויוננובתהב וניברה ןכ ,בערה

 סחיה .טמוקמו הפר בברתשמ היהו ,תומצעל לעמ דרפנ לחה

 סחיה היה דימת אל .םיפלוח חור-יבצמב יולת היה ףוגה לא

 גא ששממ יתייה םימעפל .הלוח דלי לש ופוג לאכ ףוגה לא

 .רז והשימ לש אלא םה ילש אל וליאכ ,םיילגרהו םיידיה

 שפנ-ןויוושב ןגובתמו דצהמ ינא דמוע וליאכ יל היה המדנ

 .ייח תיצמת לש תיטאה תופדנתהבו יפוג ןוזרב

 יפוגו ,תחא תושי תניחבב יתייה ימצע ינא וליאכ הז היה

 איה דציכ ידי תא ספות יתייה רשאכ .תרחא תושי -- שוחכה

 ופוג ירבא םא יכ ,ויה ילש אל וליאכ ירביא ינפ לע תשלוג

 -רקב תפלוח תרומרמצ התיה -- ילש םילוחה ןמ הלוח לש

 תובר הכ םינש 1 רזל יל ךפה יפוגש רבדה עריא דציכ .יתפק

 ? דוריפה אב הנהו ,דחי ונייה
 בצמה לע בל-תוחמשמ תושדח ונילא ועיגה רדגל רבעמ

 עונל הלחה בוש רופכב האפקש תיברעמה תיזחה .תותיזחב

 תא וגחתפ .ואכדב שמש םו"" היה לירפאב 29-ה .המוקממ

 תלדל דעבמ הציצה שמשה .ףירצה תא ררוואל ידכ תלדה

 רורצ .םישגרדה ןיב הפצרה לע ריהב ןבלמ הרייצו החותפה

 םישנא יתיאר חתפל דעבמ .הממדה תא םואתפ ערק עלקמ

 ליתה לא וקבדנ םישנא .רדגה דע םתא ינא םג יתצר .םיצר

 ודמע ס"סה לש הרימשה-לדגמ דיל .םחוכ לכב וקעצו ינרקודה

 ,והער ראווצ לע שיא ולפנ םישנא .םיאקירמא םילייח העברא

 םידוהיה לא יתצרו רדגה תא יתבזע .וחרצו וקשנתה ,וקבחתה

 ונחנא ,םידוהי" :יתקעצו ןטקה קירה עובירב יתדמע .ףירצבש

 םישרקה לעמו םישגרדה תפש לא וברקתה םישאר ."םיישפוח

 תועורק םייניע ,םישידא םיטבמו תועוקש םייניע ילא וציצה

 םע ףירצל יתסנכנ רשאכ .רשואמ תוצצונ םייניעו המהדתמ

 םתוא הקתינ אל יתרושב .קרמה תמיגלב םיקוסע ויה הרושבה

 ולחה םהיתוירעק תא קקלל ומייס רשאס .לילדה קרמה ןמ

 ,םיישפוח ונחנא" :בוש יתקעצ .יתרמא המ םטיאל םיספות

 עודמ .ינועמש אל ילוא יכ יתבשח '! םיישפוח ונחנא ,םידוהי

 הכ םיגש הל םיפצמ ונאש ,הרושבל ךכ-לכ םה םישידא הז

 .שואייה תא יתיאר םהיניעב ?תובר

 הצנצנ םישביה םהיתוחומב לבא ,םתוא וריעה יתוקעצ

 .ידמ רחואמ -- דבלב תחא הבשחמ



 לגט .א ר''ד

 ואכאד דיל זוכירה-תונחמב אופרה בצמה

 (גנירפוא ק--גרבסדנל)

 -- ךרעל שיא תואמ שמחו םייפלא -- ואכאדל םישרוגמה ןיבמ

 םימיה תעברא תב העיסנה תעב אמצבו בערב ,ךרדב םידחא ותמ

 .הפל הפמ םיאלמהו יגרקוד ליתב םימוסחה רקבה-תונורק ךותב

 ר"ד בל-ץבשמ שיבכה לע תמ גנירפואק תיפוסה הנחתב

 רורחשה דעו זאמ ,וטיגב םג ועוצקמב דבעש יאמיכ ,לטנמולב

 לש תרדוק הפוקת זוכירה-תונחמב התיה 1945 לירפאב 29-ב

 תא םהינרפצב םיפרוט ,םתאוצב וללוגתה םישנאה .סואימ ייח

 ,בערמ םהילע הפרטנ םיבר לש םתעד .םיניכ לוכאה םרוע

 תורוב ךותמ םיבוקר ןיסובלוב תופילק תלילז ידיל םאיבהש

 היה הנבוקבש ,ןוסרזל .ו ר"'ד תמ תאזכ המויא התימ .הפשא
 תועשה הרשע-עברא תב ךרפה-תדובע .םיבצע תולחמל טנצוד

 הכילהה ,םויב םיימעפ דקפימב תכשוממה הדימעה ,הממיב

 תונתוכה ,םיילגרה תא תושק ועצפש ץע-ילענב תועש ךשמב

 ךשמב םפילחהל תורשפא אלל ושבלש םימהוזמה םינותחתהו

 תחתמש ךכ ידכ דע ףוגה לע וצרשש םיניכה תפיגמ ,םישדוח

 לקולקהו םועזה ןוזמהו בערה ,רועה הארנ אל םיגיכ-תבכשל

 םונהיגה לש תלערומה הריוואהו הלא לכ -- םייעמב לביחש

 .םהיתואמל עווגל וליחתה וטיגה ידירשש ךכל ומרג יצאנה

 ושע םישק םילושלש .רועו םייעמ תולחמ רקיעב ויה תולחמה

 היה אלש םושמ רתוי דוע רבג לבסה .תופוגה יריישב תומש

 דחא שממ םילועו םיספטמ ויה םילוחהו שומישה-יתבב םוקמ
 דע ונוונתה תעבטה-יפ תא םירגוסה םירירשה .ורבח יבג לע
 -תולחמ .םתכילהב םג האוצ םיליטמ ויה םישנאהש ךכ ידכ

 תוכלכולמה םייגרפצהו ומסרכ םיניכה :םוהיז ךותמ ואב רועה

 םיילגרה תא תושק ועצפ םיילענה ; םיעצפב ודריג שפרבו טלמב

 םימהדזמ םיעצפה ויה השיבח-ירמחב רסוח לשבו ,הדובעה ןמזב

 הלגומ יאלמו םידמימ ילעב (םילוקנובראק) תוילחג םיכפוהו

 םיריסמ ונייה םימעפל .םולש ימיב וניאר אל םתומכש ,החורס

 -גומ תוקלד לעמ ,םידגאל ףילחת ושמישש ,ךלכולמ רייג יספ

 םיעלות ונאצמו ,ארונ ןוחרס ולעהש ,(תונומגלפ) תובחרנ תויתל

 : התמיא לכב התלגתנ תחא הדבוע .עצפה לע תולחוז תונבל
 תקלד ןוגכ ,תרחא הלחמ לכ לש וא םייעמ תלחמ לש ףוריצה

 .ינלטק היה ,איהש הרוצ לכב תיתלגומ רוע תקלד םע ,תואיר

 ףא לע םייחב ראשיהל םייוכיס ול ויה דבלב ויעמב הלחש ימ

 היה ויעמב הקל אלו לנוברקב וא הנומגלפב הלחש ימ ; בערה

 םיקדייחה וחרב וליאכ -- הלודג תוריהמב וליפא םימעפל ,אירבמ

 ונוסאש ימ וליאו ,בער-ףודש םדא-דלש לש וז החיחצ עקרקמ

 םוש ול התיה אל ,תחא-תבב םיעגפה ינשמ לובסל ול םרג

 .םיבר ויה הלאכ םיללמואו -- תווממ הלצה
 הזולוקנורופמו םייעמ תקלדמ ,תואיר-תקלדמ תוומ ירקמ ויה

 .תורהבה סופיטב ולח םיבר .השק
 םרגנש תושמשה-ןיב-ןורווע התיה תיללכ טעמכ הפיגמ תרוצ

 םירזוחה םידוהיה םירוצעה .ןוזמב "א" ןימאטיו רסוח ידי-לע
 ודעצ יכ םא ,הז תא הז טעמכ ואר אל הדובעהמ תושמשה ןיב

 ןוויכ ,חצר תוכמ םיבר םידוהי ולביק וז הביסמ .תחא הרושב

 םישגונב השורדה תוריהמב םיניחבמ ויה אל הנחמה-רעש דילש

 ,שארה לעמ עבוכה תרסהב םירחאמ ויהו םהיתוגרדבו םיצאנה

 : תיביטימירפ הפורתב שמתשהל וניסינ ,םיאפורה ,ונחנא

 ונירשה ; חושאו ןרוא יטחמ םשמ ונל ואיבה תורעיב םידבועה

 םישמשמ הרשימה-ימ ויה רפסמ םימי רחאלו םימח םימב םתוא

 דיב ונשמתשה וז הפורתב .תושמשה-ןיב-ןורווע ילוחל יוקיש

 םשורה ונל היהו ןוצרב םבור הולביק רמה המעט ףא לע .הבחר

 .תרכיג הבטה הגשוהש

 ונשמתשה תונומגלפו םייתלגומ םיעצפ לש םיבר םירקמב

 םיאפרתמ ויה םיעצפה .תקלדה חטש לע היירזל ןבל רכוסב

 ךירצ רכוסש ,התיה הרצה ךא .תוריתי תוקלצ אללו רהמ יד
 הכורכ התיה ץוחב ותלבקו הבינגב הנחמה לא סינכהל היה

 .תוירזכא תוכמ תנכסב ףא םימעפ ,םילודג םיישקב

 רעיב דבע ידוהי .דאמ הרומח היווכ לש דחא הרקמ יל רוכז

 שארה םע וכותל לפנ ותופפוכתה ידכ ךותו תחתור תפז דוד דיל

 -יא הנחמבש האפרמה לא והואיבהו םשמ והואיצוהשכ .הטמל
 תשוחנ ריסל המוד היה שארה .םינפ-יוותב ןיחבהל היה רשפא

 רוועתה יכו הנקת ול ןיאש חוטב יתייה .תורובח אלמו המודא
 ןיפאראפ קובקבו םיגד-ןמש קובקב לבקל ונחלצה .ןיטולחל

 השולש ךשמ וז הסימת תויוור תושובחת ונישעו ונבברע ,לזונ
 ףאו ירמגל שיאה םילחה ברה ונרשאל .תועובש העברא וא
 .עגפג אל ויניעדרוא

 ,המדאה תורואמב .םידממ-תבחר התיה ללכב האולחתה

 הלע םוחהשכ קר בכשל היה רתומ ,"םילוח יפירצ" וארקנש

 האצוה תנכסב הכורכ התיה םש הביכשה .תולעמ 38 לע

 .רוקמו בערמ םילוחה ועווג וב ,(4 'סמ הנחמ) תוומה-הנחמל

 םיפירצה ןמ םיאיצומ ויה רקוב ידמ .דאמ הלודג התיה התומתה

 םשל תלדה דיל ןתוא וחינהו ,"םואתפ" ותמש םישנא לש תופוג

 ועיסה רשב-יאירב םיריעצ םיניארקואש ,די-תולגעב ףוסיא

 םיקומע תורבק ךותל "ןעטמ"ה תא ןהמ וכילשהו ןתוא

 .םיפתושמ

 ןוילעה טילשה לבא ,יאופר תוריש םייק היה ימשר חרואב

 "תויצקא" תושעל םילוחה יפירצ לא אובל גהנש יצאנ אפור היה

 םשל םילוחה ןיבמ שיא 150--100 םעפ לכב רוחבל -- ולשמ
 .תוומה הנחמ ,4 'סמ הנחמל םתרבעה

 -- 17.1044 םויב -- ל"ז סקלא ןנחלא רייד לש ותומ ירחא

 .יאופרה תורישה שארל ןירכז .ב רייד תא יצאנ אפור ותוא הנימ
 גוס םע ונמינ אל םא -- םילוחה לא וסחיש ,רמול השק
 ודידיו ורבח םהיניב ,םיאפורה וירבחלו -- סחוימה "ופאק"ה
 יללכ םע דחא הדימ הנקב דימת הלע ,ןוסרזל ר"ד קיתווה

 לש וסחי םעו תילאיגלוקהו תיעוצקמה תיאופרה הקיתאה

 .הרצל םיחא םידוהיל ידוהי



 תומלט ה

 ןיב תודבאתה לש םירקמ ואכאדב ויה אל ברה לבסה ףא לע
 ורמא .תבכרה-יספ לע וייח תא חפיק דחא ריעצ .וטיגה יאצוי

 .חכוה אל רבדה לבא ,הליחת הנווכב תאז השעש

 תננוחמה אטיל תודהי לש היפוא לע דיעהש והשמ היה

 ףרוחב ואבוה ואכאד רוזיאבש תונחמה םתואל .תינשקע תוינויחב

 ברעמ תוצראמו דנלוהמ ,הירגנוהמ םידוהי ינומה 5

 ,םיאנ ויה םהישובלמ .םיללובתמ םידוהי םבור ,תורחא הפוריא
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 ולטינשמ םלוא ,ןוחטב יעיבמו םיננער םהינפ ,בוט םתנוזת בצמ

 ,רהמ שיח וטטומתה ,ואכאד רטשמל ודבעוש םהו םהידגב םהמ

 םהב רצק תוומהו ,תודגנתה ירסח ,םיבולע םירוציל דימ וכפה

 .אטיל ידוהיב רשאמ הלודג רתוי הברה תוריהמב םימחר ילב

 -- רתוי הקזח תודגנתה ילעב ויה אטיל ידוהיש םשור היה

 םושמו םתודהי לע תומל םיכלוה םה יכ ועדיש םושמ הארנכ

 .לארשי חצנב הנומאה תלחג השחל םבילבש



 ןילי ריאמ

 הברה ורזעש םיטעמ

 תצר ישעמ ,םימד תוערפ ךותב ,םויאה יצאנה תבצב םידוכל
 ןינמ" :םהיניע םישאוימה אטיל ידוהי ואשנ ,םיפוצר חבטו
 -ותה לא םיטבמה ונפוי הליתתש ,היה יעבט "+ העושיה אובת
 דידא לש םיו העורפ האגש -- ביבסמ םלואו ,םיימוקמה םיבש
 רבעשל םידידי וא הדובעל םירבח ,םושלש-לומתמ םינכש .תוש
 א? יכ ,רוזעל ןוצרו לבסב תופתתשה וליג םיטעמ .וביזכה -

 הלע הלאה םיטעמל תודוה ,םגמאו .השענהמ םלעתהל ולכי

 לושחנ תא רובעל ,םידליו םירגובמ ,םיטעמ אל םידוהי ידיב

 .םייחב ראשיהלו הדמשהה

 תונגרואמ תויפונכ ידי-לע רקיעב העצובש ,םידוהיה תדמשה
 גרהה-תנוכמ תורישל םמצע תא ודימעה רשא ,םיאטיל לש

 יפוא ילוואשו הנבוק תולודגה םירעב הליחתב האשנ ,תיצאנה
 -כואה לש תילאטוט הדמשהכ הלבקתנ אלו םימד-םורגופ לש

 תואטיגה תמקה לע םוסרפה :הזמ הריתי .תידוהיה היסול
 םידוהיה בור יניעב הארנ ,תודחא הדש-ירעב ןכו ,ולא םירעב
 ללבו טידמב ,םיאטילו םיגמרג -- םיערופ דגנ הנגה-יעצמאכ

 תייעב ולא םירע ידוהי בלב הררועתה אל ךכ םושמ .םידמ

 םע םיטעמה םירשקה ."ירא"ה דצב טלקמו אובחמ שופיח
 : תירמוח הרזע שופיחל רקיעב ושמיש תידוהי-אלה היסולכואה

 -רוקמ חיטבהל ידכ ,ךרע-יצפחל רתס-םוקמו תופורת ,ןוזמ
 .בורקה דיתעל ימוי"םוי םויק

 תדמשה הלחה םש .הדשה-ירע בורב בצמה היה הנוש
 ךותו ,םירבגה ולסוח הליחת .תויתטישבו דימ ידוהיה ץוביקה
 .םירתונה -- םישדוח המכ

 םידוהיה ויה טלקמ-תומוקמל וקקזנש םינושארהש רחאמ
 םתואב ושענש הלצהה תוגויסגל לכ-םדוק סחייתנ ,הדשה-ירעב

 .תומוקמה
 די טישוהש ימ לכל היה יופצ השק שנועש רוכזל שי

 טבמ ,רתס-םוקמ ולביקש ,םיטלמנה דצמ זיזפ דעצ ,םידוהיל

 םינמרג לש םיימואתפה םישופיחהו ,ןייוע ןכש לש שלוב

 לע ןוסא טימהל ויה םילולע ,םיאטילה ברקמ םיברה םהיתרשמו

 תעדה תא תתל םג שי .דחי םג םיעישומה לעו םירתתסמה
 םשפגנ לע וסנ םידוהיש העשב .תויושחרתהה לש יותיעל
 הנייהת המ רורב היה םרט ,הלצה ושפיחו הדשה-ירעב חבטהמ
 ןוחצנ םינמרגה ולחנ תוצעומה-תירב יבחרב .המחלמה תואצות

 -שמו םיכלוה םה הנהש םשרתהל היה רשפאו ,ןוחצנ ירחא

 ,דחפו המיא ימי ,םהה םימיב ,ןכא .םלועה לכ לע םיטלת

 -כואה ברקב ואצמנ ,יוכיס לכ ירסח ויה הרואכלש תוביסנב

 ,םידוהיל הרזע תטשוהמ ועתרנ אלש םידדוב תימוקמה היסול

 ,םיירמוח םיעינמ לשב אל תאז ושעש הלא לע .חבטה ילוצינ

 -יצימא םתוא לע ,םירוהט שונא-ישגר תוררועתה ךותמ אלא

 -- הכישחב רואה ינרק -- אטילב תונוש תוניפב םיטעמה בל

 ויהש הלצהה ירקמ םתוא קר ןאכ ודקפייו .הז רמאמב רבודי

 טעמל ,ונייה ,המחלמה ינפלש היתולובגב אטיל תמדא לע

 .הביבסהו הנליו

 .תואמגוד המכ הנהו

 םע םיאושנ םהמ םיינש ,קושילימסמ טרפלא םיחאה תעברא

 הרייעה ידוהי תא ושריג רשאכ ,חורבל ורהימ ,תוקונית

 ולבוה השעמל .הדובע-תונחמל וחלושי יכ הלתמאב םהיתבמ

 ותלד לע םיטלמגה ושיקה ךרדב ...םיחותפ תורובל םידוהיה

 טעמ ןכו חונל ושקיבו 'ץיבולרק קשיצנרפ ינלופה רכיאה לש

 תונכהב םיחרובה וליחתה תועש המכ לש החונמ רחאל .ןוזמ

 ןאל" :רכיאה לש ותשא ,היסטס הצרפתה עתפל .ךרדל תאצל

 םישדוח הנומש "!הפ וראשיה .תונפל ןאל םכל ןיא !וכלת

 -- תוקונית ינשו םירגובמ השש -- םידוהיה ורתתסה םימימת
 םע רשק טרפלא םיחאה וגישה ןכמ-רחאל .רכיאה לש ותיבב
 ןהידליו םישנה יתש .רעיה לא ואציו יקורט רוזאב םינזיטרפ

 וארו יורותשהל וכזש דע וניתמה םש ,רכיאה תיבב וראשנ

 .194 ילוי יהלשב ,םולשב םיבש םהילעב תא

 ,הלהבב וסנ היווַאוומ בורדוג לחרו ףלוו ריעצה גוזה םג
 .קושילימסב חבטל םוקמה ידוהי תא ליבוהל ולחה רשאכ

 םעויסל תודוה .םקלחב ולפנ רופס ןיא םידודנו תוומ-יתועיב

 םהינש ,'ץיבופרק רכיאהו טרכיו בלסינטס הזוחאה-לעב לש
 תא ודביא אל רכיאהו הזוחאה-לעב .םייחב גוזה ראשנ ,םינלופ
 בל-ץמואו הישות וליגו רתויב םייטירקה םיעגרב םהיתונותשע
 .םהילע ופחירש תוקסופ יתלבה תונכסהמ גוזה תא םליצהב

 םייח הרומה הלעבו קינלובאוומ רנטרג-רחש הנייש הרומה

 לצא גג-תרוק ואצמו לובסופב הגירהה-איגמ וטלמנ רנטרג

 םיחצרמה םלוא .הרייעהמ מ"ק 5-כ ,סינופ'צ יאטילה רכיאה

 וטלמנש םידוהי תולגל ידכ רוזיאה תא "ושרח" םיאטילה

 לש העוערה ןתתקיבב הסחמ םירנטרגה ואצמ זאו ,חבטהמ

 -וורה יתש .הטייקסואסרק הטבזילאו הלנורטפ תוינעה תויחאה

 לכלכל ידכ ןהיפמ לכוא וענמ ,םימשה-תוארי ,תושישקה תוק
 אל ,םיכרד-תשרפ לע הבצינ ןתתקיבש ןויכ .ידוהיה גוזה תא
 תיבמ דודנל וצלאנ םה .ךשוממ ןמז הב תוהשל םיטלמנה ולכי

 םיאולב ,השקה ףרוחב וטטוש רשאכו .והנשמל דחא רכיא
 םתעדב הלע ,םשארל גג אוצמל יוכיס לכ אלל ,םיבערו םיעורקו
 לש ותרזע םהל הדמע זא .הרטשמל םמצע תא ריגסהל םעפ אל
 םייתנש .'זבינופ זוחמב יאפוקס רפכהמ סאנוילומט רכיאה

 רכיאה ידימ עויס לביק םייח הלעב .ותיבב הנייש התהש

 רנטרג גוזה חילצה ךכ .הביבסב םירחא םירכיאו הקלר'צ

 .םייחב ראשיהל

 רמוכה .ץיבושבוג .ל חקורה םג טלמנ לובסופב האלכימהמ

 יאטיל לש הדיל-תדועת ורובע גישה סאנוי'צשקירק יא'זבינופה

 טלקמ-םוקמ אצמ ןכמ-רחאל .םישדוח המכ ותיבב וריתסה ףאו

 רמוכ ותוא .לקשינוי דיל ,יאי'זורג רפכב ,השמוב רמוכה לצא

 ןייטשנטכיל .מ ריעצה ידוהיה אפורה תא םג ותיבב איבחה

 .("סודוסקא" םיליפעמה-תיינאב אפור -- ותעשב .רואיל םויה)

 וטלמנ ,ןאיברד ידוהי תא חבטל וליבוהשכ ,1941 ילויב



 תומלשה

 וליאכ ,תוכימשב תופוטע .לופרו לחרו רתסא תויחאה הרייעהמ
 םשמ .יאטנַאוושל הלגעב דחא רכיא ןתוא ריבעה ,תולוח ויה

 ןתוא ואיבחה ןאכ .דוקשל ךומסה ,הקרש רפכל ןמצע וררג

 .סוקטרב סאטסוק היחאו הנקסוארטפ הרימלפ הרכיאה ףתרמב

 הקפיס הרכיאהו ,םוקמב תויחאה ורתתסה םינש שולשמ הלעמל

 ררועתמ היהשכ .הידלי יפמ םיתיעל ותוא הכסחש ,ןוזמ ןהל
 תוחרוב תורענה ויה ,םינכש ירוקיב וא ,םישופיחו רצועל ששח

 .הנכסה הפלחש דע רעיב תורתתסמו

 דחי ,םוקמה ידוהי ואלכנ יידזאלב הדמשהה ברח תפנה םע

 .קושיקטקב ליתה-תורדג ירוחאמ ,רוזיאב הרצל םהיחא םע

 ירודכמ ולפנ םתיברמ ךא ,רצימהמ ץלחיהל וסיג םהמ תורשע

 ,טלקמ םוקמ אוצמל וחילצה םיטעמ קר .םיאטילה םירמושה

 .ףרה אלל להנתה םיטלמנה לע "דייצ"הש רחאמ

 סוי'ציוואיצוי סיסאטס םיאטילה לש שפנ-תוריסמל תודוה

 יקסבונכימ באזו הקבר גוזה ידיב הלע סאקסואזרב סאנארפו
 .םייחב ראשיהלו הארונה הפוקתה תא םולשב רובעל יידזאלמ

 הטיג תויחאל ועייס סיטוטלבו סאטרקניא סַאזוי םירמכה
 םג שי ןתלצהב דבכנ קלח .אובחמ תאיצמב ןמפואק עבש-תבו
 .הטייקסואלזק היליפויטל

 ,ןהכ הילדג ,ןימדורמ ברה ןב לש הלצהה רופיס הנהו
 : םילשוריב םויה ררוגתמה

 -יקטקב וטיגה לוסיח ינפל רצק ןמז ,1941 רבמבונב 4-ב*
 יתעגה םימי השולש רובעכו ליתה-תורדג ךרד יתננתסה ,קוש
 םה .היראמ ותשאו סאסורק סאנטנא רכיאה לש ותיב לא
 ידגב תא ףילחהל םידגב יל ואיבה ,גגה-תיילע לא ינולעה
 רחאל ,ישפנ תא בישהל המח החורא יל ושיגהו ,םיבוטרה
 אלל ינולכליכו הסחמ יל וקינעה םה .ןוזמ אלל םימי השולש
 יתלביק ירצונמו ,יאובחממ יתקלתסה תולילה דחאב .הרומת לכ
 תא יתעצהו יאובחמ לא יתרזח .יל בייח היהש ףסכ םוכס
 תואינש דיחיה םולשתה .ולבקל בריס אוה ךא ,סאסורקל ףסכה
 ימעטמש ןויכמ תאזו ,הרפ תיינק ךרוצל היה ינממ לבקל
 אלולש קפס ןיא ...דבלב בלח-ילכאמב יתקפתסה תורשכ
 לע יתטלמנ .רורחשל דע ותיבב ראשנ יתייה ,ילע ונישלה
 הקרס אושלו תיאטילה הרטשמה העיפוה תרחמל םנמאו .ישפנ
 יל ריזחהל יבזע ינפל שקיב סאסורק יביטימ .חטשה לכ תא
 יל אצמנ בוש ירשואל ... הרפה תיינקל ול יתתנש ףסכה תא
 וריתסה היראמ ותייערו סאקסואנסס סאנטנא רכיאה .עישומ
 סרפ ןתמ לע הזירכה הרטשמהש הדבועה תורמל .םתיבב יתוא
 לע ותעד ןתנ אלו תונכסל רכיאה זב ,ירצעמל איביש ימ לכל
 ."רורחשל דע ולצא יתיהש ...םידלי העבראל בא היהש ךכ

 התוחאו קושילקוטסמ (רנוארב םויה) ןייטשפא הרש הרענה
 םג ןכו ,תויחאה יתשל .םיאטילה םיחצרמה ינפמ וטלמג הייפ
 הזוחאה לעב הרזע וטישוה ,הביבסב וטטושש םירחא םידוהיל
 .ךומסה רפכהמ יקסבובו'זג ינלופה רכיאהו יקסנוצי ינלופה
 םוחתב תורתתסמ תוידוהי יכ ,העומש הצופנ רשאכ ,םרב

 שפחלו ןשפנ לע טלמיחל ןייטשפא תויחאה וצלאנ ,הרייעה

 ףוסבלש דע םוקמל םוקממ וצצורתה תורענה .רחא טלקמ
 ךשמב .'ץיבונוטנא רטויפו ףזוי םירכיאה לצא גג-תרוק ולביק

 .םהיתורושב ומחלו רעיל ועיגה ,םינזיטרפל רשק וגישה ןמזה

 יקסבובמולוג םיחאה ונתנ ,יאויל'ז רפכב ,הביבס התואב
 .יקסבוברג ידוהיה רענה ףרטצה םהילא .םידוהי השישל אובחמ
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 וחתפו אובחמה תא ופיקה םיחצרמהו םירתתסמה ולגתנ םימיל

 עוצפ ותויהבש ,רענהמ ץוח םלוכ וגרהנ תויריהמ .שאב וילע

 ,והואיבחהו ויעצפ תא ושבח הביבסה ירכיא .םוקמהמ טלמנ
 ,יקסבובמולוג םיחאה .םד-תלערהמ תמ רענה .ליעוה אלל ךא

 .יקורטב ,יבמופב הילתב גרוהל ואצוה ,םידוהיה תא וריתסהש

 היח הרענה םיאטילה םיחצרמה ידימ הטלמנ ןורחאה עגרב
 ךא ,הירחא ורי .הרייעה ידוהיב חבטה תעשב ,הלוגיטבמ ,ויז
 היאר-תדע התיהו הובג חושא-ץע לע הספיט איה .הב ועגפ אל
 הלחהו ץעה ןמ הדרי תמדקומ רקוב תעשב .העווזה השעמל
 סארטאיפ רכיאה לש ותיבב טלקמ האצמ ףוסבל .םידודנב

 תלעופכ הוקיסעהש ,יאנרייק רפכהמ הקינומ ותשאו השקואד
 .רורחשה םויל דע

 ,ןלבריו ידוהי תדמשה ברע ,1941 טסוגואב ,תולילה דחאב
 לש ותיב לא הטיא המאו (יקצינפוא םויה) ךברימ הלב וטלמנ

 ןדידי היהש ,יאנורטיווש רפכב סאקסואיליסו סאנגיא הרומה
 .ותשאו הרומה ןתוא ואיבחה םישדוח העברא ךשמב .רבכשמ

 הרביד איהו הידוהי לש םינפדיוות הלבל ויה אלש ןויכמ

 ,םויה רואל האובחממ האיצוהל היליצמ וטילחה ,החצ תיאטיל
 -תשרחכ התזחתה המא וליאו ,םהלש תיב-תרזוע התיה וליאכ
 ברח יטילפ ינש סאקסואיליסו לא ועיגה 1942 תליחתב .תמליא
 התלעוה הנורחאה .גרבנזור הלבו השמ -- תוחאו חא :םיפסונ
 הארמ לעב ,היחא תא וליאו ,הליגר תדבועכ "חטשה ינפ לע"
 וניפ םה רוזאהמ םינמרגה וגוסנ רשאכ .ריתסהל וצלאנ ,ידוהי
 שולש תא בישוה סאקסואיליסו .תיחרזאה היסולכואה תא חוכב

 גרבנזור השמ .היסורפל ןתיא עסנו הלגעב תוידוהיה םישנה

 םיחצרמ תייפונכ .רורחשל תוכחלו ואובחמב ראשיהל ץלאנ
 תוידוהיה םישנה .והוחצרו ,הגוסנש ינפל ותוא התליג םיאטיל
 ידירלע ררחושמה רוזאל ורזחו םינמרגה לע ומירעה ןליצמ םע
 .םיטייבוסה

 איבחה ,קושיווליפב רגש אטילמ יסור ,בולייכימ ייסכלא
 ,ץיבולדוי ריאמ ימוקמה ידוהיה לש ותחפשמ תא ותיב ףתרמב

 לש ותשא .יצאנה שוביכה תונש לכ ךשמב ,תושפנ שמח תב

 ווזמ תשגהב ול הרזע ,ליח-תשא התיהש ,הטוואזילי ,ליצמה
 .םירתתסמל עויסו

 ודדנ ןה .קשיבוקליווב חבטהמ וטלמנ רֶבַו תויחאה שולש

 לש ותווח לא ועיגה םימיה דחאב .והנשמל דחא םירכיא תיבמ

 לעב לש ותב תא הקיעזה בלכה לש ותחיבנ .טירדיינש סאזוי

 ןתוא הליבוה איה .תואבה ןה ימ הניבה ןושאר טבממו ,הווחה

 הטילחהו הצעייתה החפשמה .םחלו בלח ןהל האיבהו םסאל

 ,רכיצ הלב ןהילא הפרטצה ןמזה ךשמב .הסחמ ןהל תתל שיש

 .תוומה-רובמ האצי הלילה תוסחבו הדמשהמ סנב הלצינש

 שמחו אובחמל גנילרפש תידוהי םג העיגה המ-ןמז רובעכ

 וזכרתהש ,םינמואל םיאטיל .רורחשל םש וניתמה תונבה
 לע סירדיינשב ומקנתה ,יטייבוסה רטשמב םחליהל ידכ תורעיב

 באכה .סיסאטס וגנב תא גרוהל ואיצוה םה .םידוהיל ותרזע

 .ותומל הרהמ דע ואיבה באה לש וקלחב ולפנש רעצהו

 העיפוה ,זלט ידוהי ידירשל יאילוריגב םקוהש וטיגל ךומסב

 ירוחאמ המלענ המיע דחיו תינומלא היאטיל 1941 ויתסב עתפל

 הריאשה הטלמנ וזש ינפל .אריפש האל הידוהיה לייתה-תורדג

 היפוס -- התליצמ לש התבותכו המש תא ץיבלסימ היסנל

 לסחל םידמוע יכ העומשה הצופנ רשאכ .זלטמ הנטיינירואל



120 

 םש .תיאטיל הליצמ התוא לא ץיבלסימ הטלמנ ,וטיגה תא
 םישנה שולש .(ץיבושנייב םויה) ףיש האל תא םג האצמ
 היה אובחמה לעב .יובח חתפ הב היהש ,גג"תיילעב ורתתסה
 ודמל םישנהש ,תרוסנ התיבה איבה ותדובע םוקממו ,רגנ
 רובעכ .ןמויקל ורכתשה ךכו םייתוכאלמ םיחרפ הנממ ןיקתהל
 הריעצה ,זלטמ תפסונ הלוצינ םישגה תצובקל הפרטצה המ"ןמז

 ןהילא ופרטצהש דע אובחמב והש יצחו םייתנש .גנירג הטא
 ןהיתש ,יול הקצנאו יקסבומיטח הטיג : תופסונ תולוצינ "תש
 םג תורתתסמה תרובח לא העיגה הרהמ דע .ילוואש וטיגמ
 .רורחשל וכז תורתתסמה עבש לכו ,ןמכיר השאמ

 יכ טוקז לחר העידוה טנוו'זואמ סאדובריג סארטאיפ אפורל
 םיקוקז םהו קינקולב חבטהמ ולצינ םידוהי 12 דועו איה

 ואצמ סאקסואיצמ סאדרקילופ ימוקמה רמוכהו אפורה .הרזעל

 םהילע ולביקו הביבסה ירכיא לצא םילוצינל הסחמ-תומוקמ

 -תומוקמ םהל םיאצומ ויהו ,םיפדרנה לע תוספורטופא ןיעמ
 הלח םא .םירתתסמל תפקשנ התיה הגכסשכ םישדח אובחמ

 .וב לפיטו אפורה עיפוה ,םהמ דחא

 ,סינלאקודלפ רפכהמ ,סוי'ציוואיקשוויא סאלוקימ רכיאה

 ןיד-ךרועה לש ותחפשממ םידוהי העברא ילוואש וטיגמ חירבה

 רכיאה לש ויחא ,םרב .ילוואשל זלטמ טלמנש ,ץיבומרבא .מ .ב

 תחתמ םסאב םירתתסמ םידוהיה דועבו .הרטשמב ךכ לע ןישלה
 םידוהיהמ דחא .תויריב החתפו הרטשמה הצרפ ,שק תומירעל

 םש .טנווזוא לש רהוסה-תיבב ואלכנו ולגתנ םלוכו עצפנ

 דקפמ תא ענכיש סאדובריג אפורה .גרוהל םתאצוהל וניתמה
 רמושה תא תוקשהל ול ץעי הזו ,םידוהיה תא ררחשל אלכה
 איבחה הז עצבמ רחאל .היה ךכו .חורבל םיאולכל רשפאי זאו
 תא אפיר םש .רתוי חוטב רתס-םוקמב םידוהיה תא אפורה

 .רורחשל םוקמב וניתמה םלוכו עוצפה

 שוכר ולזגש םיאטיל םילוח סאדובריג אפורה לא ואב רשאכ
 ינא ,וכל" :םעזב םהל רמוא היה ,ידוהי םד וכפש וא ידוהי
 יריתסמש םירקמ םג ויה "!םישנאל וערהש הלא תא אפרמ אל

 טשופ היה אפורה .םהישעמ לע לומג ועבתו וילא ונפ םידוהיה
 -יעפש רחאל ...םהל רסומו ויפגמ תא ץלוח וא ותפילח תא

 אפורה היה סונא ,תונוטלשה ינזואל הבנּוג םידוהיה ןעמל ותול

 .רורחשה דע לממב ותב לצא אבחתהלו הרייעהמ רוקעל

 ,ודבל תובר לועפל לוכי היה אל אפורהש וילאמ ןבומ
 ,טנוו'זואמ קוחר אל ,הוואנובל רפכב .םירזוע ול ויה אלמלא

 סוי'ציוואיזלס סאדאלו רכיאה לצא םידוהי םירשעכ ורתתסה
 ותולגל החילצה אל הרטשמה וליפאש ,בטיה הווסומ אובחמב
 סאסנופלא םשב םותי רענ תריש רכיא ותוא לצא .שופיח תעשב

 המותר הלגעב .וב הקבד וינודא לש לארשי-תבהאש ,הלייגנוס
 ,ילוואש וטיגמ וטלמנש ,םידוהי רשע-דחא חירבה םיסוסל
 םע רשק לע רמש אוה .םירכיא לצא םיאובחמב םתוא רזיפו

 םהיתוארוה יפ-לע .סאקסואיצמ רמוכה םעו סאדובריג אפורה

 טלקמ-תומוקמ שפיח וא ,םיאובחמל םידוהי רתסב ריבעה
 יד וניא רחא וא הז אובחמש ,ששח ררועתהש רחאל םישדח
 .חוטב

 ףרה אלל ףיטה ,ליעל רכזוהש ,סאקסואיצמ .פ רמוכה

 ארייתמה םדא ךילא אב םא" : הייסנכב ותיערמ ןאצל םיזמרב
 וגל הרוה ןכ יכ ,ול ןתת גג-תרוקו והליכאה -- שמשה רואמ
 יכ ,רבכ עדונש רחאל ,היסהרפב שרד ךכ ."ונהולא ,ושי

 לע יעישתה-טרופב היריב תמוה סיקיילופ סארימיזק רמוכה

 אטיל תודהי

 לע לטוי םימשהמ שנוע" :בל-ץמואב חיכומ היה וימואנבש

 לעפ וב רוזיאב ..."עשפמ םיפח םישנא םיחצורה הלא

 םיאטיל םיחצרמ לש היפונכ שארב דמע ,סאקסואיצמ רמוכה

 ... סאקסואקני .ל רמוכה

 :םירפסמ סאקסואיצמ רמוכה ידי-לע ועייתסנש םידוהיה

 ירמוש תא ריקוה שיאה ,אברדא .רצנתנש שקיב אל םלועמ"

 יתעמש םעפ אל" :השיגדמו הפיסומ לגניירק רתסא ."תרוסמה
 לע תתתשומה הנושארה התיה תידוהיה תדהש ,רמוכה יפמ
 ריכזמ היה אוה ."הנורחאה ראשית איהו דחא לאב הנומאה
 םויב ...םירופיכה םוי ,הנשה שאר ,חספ םילח יתמ םידוהיל
 קילדה ,הביבסה ידוהי רגא'זב ודמשוה ובש ,רמה םירופיכה
 םישדוחב ...רוקמה תפשב "שידק" רמאו היסנכב ןורכז רנ
 אוצמלו הרייעהמ חורבל רמוכה ץלאנ יצאנה שוביכל םינורחאה

 .טלקמ םוקמ ול
 םירבגה תא ,1941 ילויב ,םיאטילה םיחצרמה ואיצוה רשאכ

 ,ימוקמ םיצע-רחוס ידיב הלע ,"הדובע"ל דזּורגמ םידוהיה

 ואצוה ףטהו םישנה .אבחתהלו םהמ קמחתהל ,ןמלוא סחנפ

 ,ורכמ .ותחפשמל ןמלוא ףרטצה ןאכ .רגא'ז וטיגל ןכמ-רחאל
 .ודמשוי םידוהיה לכש וריהזה ,סיניקשימ סאנטנא רנירטווה
 ,הקלוודמ רפכב ,הקיי'זמ סאניטסוגוא רכיאה לא טלמנ ןמלוא

 םלוא .ותחפשמ לכ תא ריתסהל תואינ רכיאה .דזורג זוחמב

 וידליו ןמלוא תשא תא םיאטיל ופטח רכיאה תיב לא ךרדב

 לע שוביכה תונש לכ וחיגשה הנרפ ותשאו הקיי'זמ .םוחצרו
 טפטפת ןפ ,רפסה"תיבב רקבל םתבמ וענמ יכ דע ,ןמלוא
 ותשאו רכיאה ,וזמ הריתי .ידוהי רתתסמ םתיבבש םידלי ינזואב
 ילכב ול הלשיב השאהו לארשי יניד תא םייקל ןמלואל ועייס

 ...דבלב בלח-ילכאמ דחוימ

 ,דזורג זוחמב יאינקש רפכהמ ,הרדנלק סוירדנא רכיאה
 ןודרוג תחפשמ תא איבחה אוה .השרוחב התקיבב ררוגתה
 ידזהיה חקורה תא איבחה ןכ .תושפנ עברא תב ,ןאיליפופמ
 -העבש -- םירחאו הפי-סופסורט .ר האפורה תא ,ןאיליפופמ
 -סמה תא לכלכל ידכו ,ינע היה ומצע הרדנלק .םידוהי רשע
 וטיגמ םירחא םידוהי םג .םרכומו רעיב םיצע בטוח היה םירתת
 תלשממ תפוקתב .ןוזמ-יכרצמב עויס וידימ ולביק ילוואש
 והונימ םינמרגהו ,זוחמה-שאר הרדנלק לש ויחא שמיש הנוטמס

 תשגהב ץמוא הרדנלק באש וז הדבועמ .הז דיקפתל שדחמ
 ,םיאטיל םעפ אל והופקת הלא וישעמ לע .םידוהיל הרזע
 לכ תא ליצהו ענכנ אל אוה ךא .םיצאנה םע הלועפ-יפתשמ
 .ולצא ואבחתהש םידוהיה

 רפכהמ ,הינורב ותשאו סיפואירטס סאזוי רכיאה לש םתוכזל
 ,םידוהי 26 לש םתלצה תא ףוקזל שי ,זלט דילש הלאינרש
 ,םירוהה -- דאיסלא הרייעהמ רוטקפ תחפשמ לכ םהיניב
 -סואפרק סאזוי רכיאה לא חירבה תושפנ 12 .םידכנהו םידליה
 םעו ותדוד תב םע רשקתה ףא סיפואירטס .ןתלכלכל גאדו סאק
 .אובחמל ןאיבהו ,זלט וטיגב תואולכ ויהש ,רוטקפ לש המא

 ועיגה םיאטילה םיגמואלל יכ ,סיפואירטסל עדונ 1942 ףוסב
 ינש דועו סאקסואפרק ונכש םע דחי .םירתתסמה לע תועידי
 הרטשמה העיגה רשאכ .םסאל תחתמ אובחמ ורפח םיאטיל
 תא וליג אל םה ,סויטלב חצורה לש ותושארב ,תיאטילה
 םוקמה תא בוזעל םירתתסמה וצלאנ תאז םע .אובחמה
 .אובחמב ולקתנ םינמיחמ יתלב םישנאש ןויכ ,1944 ראורבפב
 סאנאטנא רכיאה ומצע לע לטנ םידוהיהמ קלחל הגאדה תא



 תומלשה

 ,םרב .סיפואירטס לש ופתרמב וראשנ םירחאהו ,סיטייקירטס
 ונפ .שדח שופיחל ששח היהו דושח היה אוה הרטשמה יניעב

 שנוע ותוא" :טילחה תעד-לוקיש רחאל .סיטייקירטס לא בוש

 "! ואוב .רשע-השש וא םידוהי העשת ילצא ואצמי םא יל יופצ

 ! רורחשל וכז םלוכו

 טאלב .מ ידוהיה אפורה םע רשק םג םייק סיפואירטס

 םיינשה וחרב 1941 רבמצדב .זלט וטיגב ,האפורה ותייערו

 ףסא סיפואירטס .השישי םאו תקונית םע לייתה-תורדגל רבעמ

 הכורכ תקוניתהו ןוירהב התיה טאלב תרבג .ותיבל םתוא

 לצא תקוניתל טלקמ-םוקמ אצמו שפיח סיפואירטס .הירחא

 ופתרמב הראשנ אפורה תשא .זלטב הנסואד הסטס תיאטילה

 םילדגמ ךיא .הינשה התב תא הדלי םשו סיפואירטס לש

 לצא הסחמ-םוקמ הל אצמ סיפואירטס ? ףתרמב וזכ תנוטועפ

 רשאכ ,יצאנה שוביכל םינורחאה םימיב .ריעצ יאטיל גוז

 וצלאנ םידוהיהו חוטב היה אל סיפואירטס לצא אובחמה

 הירוולקב רזנמל טאלב םיאפורה גוז תא ריבעה אוה ,ובזועל

 .םיטייבוסה אובל דע וניתמה םשו

 אוהד-ןאמ ןישלה רוזאל יטייבוסה אבצה תסינכל ךומס

 הדלי הריתסמ ,ליעל הרכזוהש ,הנסואד יכ ,תונוטלשה ינזואב

 איה הדליהש ,הנעט היאטילה .הדליה תאו התוא ורסא .הידוהי

 לעב םדא אצמ אוה ,סיפואירטסל רבדה עדונשמ .תיפוסא

 רוריב דע תוריסאה תא אלכהמ ררחשל הלע ודיבו העפשה

 אצמ אוהו ,סיפואירטס לא דימ וטלמנ תוררחושמה .השרפה

 .ובורק לצא רפכב הסחמ-םוקמ ןהל
 ריבעה ,זלט וטיגל עלקנש ,הנרוומ ןלפק .ד אפורה תא םג

 ודיב ןיא יכ ,אפורה ותוא "דיחפה" ךרדב .רפכל סיפואירטס

 :סיפואירטס ךכ לע בישה .הרזעה לע ול םלשל םיעצמאה

 תלצה ןעמל אלא ,תאז השוע ינא ףסכ עצב דעב אל"
 ."םישנא

 : דודשאב םויה רגש ,ןוזנרוש םולש לש ורופיס הנהו

 -הנחמל יתעלקנ יצאנה שוביכה ימיב .הנליוומ ידוהי ינא"

 םינושארה םימיב דוע יכ ,יל עדונ םש .'זבינופב הדובעה

 -איקרמ סאזוי יאטילה רכיאה איבחה רוזאל םינמרגה תסינכל

 תשולש םע רנשוק ידוהיה תא ,שטובוס דיל רפכמ ,סוי'ציוו

 .םידוהי השולש דוע אובחמ ותואל ופרטצה 1943 תנשב .וידלי

 אובחמב ורתתסה לכה-ךסב .ינאו דחא דוע ופסונ הרהמ דע

 .תושפנ רשעכ התנמ רכיאה לש ותחפשמ םג .םידוהי העשת

 .ומסאב םידוהי איבחמ אוה יכ ,תעדל היה רוסא וידלילו ותשאל

 םיוולמ רשאכ תאז לכו ,םתרשלו םידוהיה תא לכלכל וילע היה
 ."וליצב םיסוחה ולגתי ןפ ,הגאדהו דחפה ותוא

 ובש םסאה תא םיאטיל םיחצור ופיקה 1941 טסוגואב 30"ב

 ןתוא ךילוהל ולחהו ,ןייסארמ תוידוהיה םישנה ידירש ואלכנ

 ואבחתה ,הירול הזיירו יקסנמרופ הרש ,תורוחב יתש .גרוהל

 ,תורובש .וחרב זאו םימי השולש םש ובכש ,שקה תומירע ךותב

 סאנאטנא רכיאה לש ותלד לע וקפדתה ,תושאוימו תוצוצר

 רהרה ,ןה ימ דימ ןיבה רכיאה .הלוגיטריגל ךומס רפכב סאנובב

 תאו ייח תא ןכסמ ינא ,יתיבל ןכסינכא םא" :רמאו אעמק

 חצור יתייה וליאכ הז ירה ,ןכתא חלשא םאו ,יתחפשמ ייח

 ןהל הנב ןמז רחאלו ומסאב ןתוא איבחה הליחת ..."ןכתא
 .דחוימ אובחמ

 : םירוסי ףוצרו השק היה םירתתסמה םידוהיה לש םבצמ

 תורשפא ילב ,בער-יזמ וא הצחמל םיבער ,דימת-חתמב םייורש
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 םויל םוימ םמצע תא םיררוג ויה ,שובל תפלחה וא הצחר
 רכומ יתלב םדא לוקו רתוימ דה ,בלכ תחיבנ .העושיל היפיצב
 םייאו דצ לכמ ברא תוומה ,םנמאו .תוומ-תמיא םהב וליטה
 רפוסה לש ותושגרתה תנבומ ךכיפל .םהיליצמ לעו םהילע

 תרישכ" :ויליצמ לע בתוכ אוהש העש ,םלקמ סארמ קחצי

 ,סאקסואנייד סאזויו הינורב תומשה תא הלעמ ינא הליפת

 -הנלברוא הלנורטפ ,סילאיברוא סאמודא ,הנטנגל הנילכימ
 ,םידוהי םידלי המכ ואיבחה םירחאו הלא לכ . . ."הנקסואקינוא

 ...תורובל ולבוה רשאכ וטלמנש ,ותוחאו רפוסה תא םהיניב
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 -למה ירחא תודחא םינש לעפש ,הנליווב ידוהיה ןואיזומב

 רביחש ריכזתהמ קתעה והז .עזעזמ ךמסמ רומש היה ,המח

 לע תמאה" :םשב הגרוטוק סארוטקיו ריעצה יאטילה אפורה
 :."1941 תנשב ינמרגה שוביכה ימיב םידוהיה דגנ רוריטה
 תוארונה תוחיצרה לע םלועה לכ עדיי" :הינפב ליחתמ ריכזתה

 לש טרופמ חוויד אב החיתפה ירחא "!םידוהיב ושע םינמרגהש
 ,אטיל ידוהיב ועציב םיאטילה םהירזועו םיצאנהש חצרה-ישעמ
 םייסמ וחוויד תא .1941 רבמבוגל דע הנבוק ידוהיב דחוימב

 לכב רמוחה תא םסרפל םישקבמ ונא" :האירקב רבחמה
 /'! רהמ ורזע ,וה ,םידוהיל ורזע !ישפוחה םלועה לש תונותיעה

 תורירגשל יאשחב הגרוטוק ר"ד ריבעה םימדה-ךמסמ תא

 םרטש ,וז הרידא המצעמש הווקתב ,ןילרבב תירבה-תוצרא
 תקספהל התעפשה אולמ תא ליטת ,הינמרג דגנ המחלמל הסנכנ
 ,רבדמב ארוק לוקכ היה הז ץימא דעצ ךא .םידוהיב חבטה
 .ומזוי לש שפנה-זועו תוליצאה לע דיעה יכ םא

 העודי םייניע-תאפור ,הנגרוטוק הנלה ,אפורה לש ומא

 הדדייתהו "עזַא" תאפרמב המחלמה ץורפ ינפל הדבע ,הנבוקב
 הכימת הנבו םאה ושיגה התע .םידוהי םילוחו םיאפור םע
 תעונת גיהנמ .וטיגב תרתחמה ישנאלו וטיגה יריסאל דעסו

 .הנבו םאה םע עגמב דמעש אוה ןילי םייח םינזיטרפהו ירמה

 תימלוש הידוהיה הרענה תא התיבב הקיזחהו הנכתסה האפורה
 יאשחב האפורה המשר יצאנה שוביכה תפוקת לכב .ןודרוג
 ?.תידוהיה הידגרטה הטלבוה ובש ,ןמוי

 ילוואשו הנבוק תואטיגהמ םידוהיה לש החירבה תונויסנ
 יכ וענכוש םיבר רשאכ ,תויצקאה רחאל 1941 ויתסב ולחה

 םהיחא לרוגמ הנוש היהי אל םירעב תואטיגה ידוהי לרוג
 תא ןוחבל לעופב וסינש ויה ,.הדשה-ירעב לילכ ודמשוהש

 ומייתסנ תונויסנה בור .ליתה-רדגל רבעמ רתתסהל תורשפאה

 טלקמ-"םוקמ אוצמל וחילצה םידיחי קר .יגארט חרואב
 .םייחב ראשיהלו

 ,הנבוק וטיגב "הלודגה היצקאה" ירחא ,1941 רבוטקואב

 הפזוי תיאטילה עויסבו ץיבוקדור רתסא הרענה םשמ הטלמנ
 האשנ ,הלזמ תא התסינ (גנאוושלוא םויה) הטייקסואסוא

 .רורחשל התכזו ךומס רפכל הילגר
 היצקאה" רחאל ותחפשמ לכמ דיחי דרש סזיר םהרבא

 סאזוי ,וירוה לש םירכמ לא וטיגהמ חרב אוה ."הלודגה

 .ש לש ונובזעב ,םילשורי ,"םשו די"ב אצמנ ךמסמה קתעה 1

 .יקסניגר'צק

 ,"תשרומ טוקלי" תעה-בתכב תירבעב ומסרופ הז ןמוימ םיעטק 2

 .1974 ראורבפ ,ז"י תרבוח
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 -שריבל ךומס ,סקשילדנוי רפכהמ ,הנקטלו הטונדו סאקסניזרב
 .והוליצה םהו ,ןאט

 יקסירבנ .ש םיאפורה ינש וטיגהמ וטלמנ 1941 רבמבונב
 הלא גוזח לצא אובחמ ואצמ יצחו הנשכ ךשמבו ןי'צשוו .בו
 -תיבל תחתמ וז הרטמל ורפחש ףתרמב ,סנושרטפ בלסלובו
 .םהירוגמ

 לשב תאזו ,ילאודיווידניא ןפואב ושענ הרזע רחא םישופיחה

 זוגריא לש םינמיס .רבדב הכורכ התיהש הרומחה תוידוסה
 המכ לש תודדוב תולועפב תוארל ןתינ םידוהיל הרזע תשגהב
 לש ותשא וז התיה .הנבוקב תיאטילה היצנגילטניאהמ םישנ

 הפחסש *,הנקניב היפוס ,סיקניב סיזק עודיה יאטילה ררושמה
 הנאילילו הנריא היתונב יתש תא םג עויס לש תוליעפל התיא

 ולדתשה דחוימב .סאקי'צרו סאדאלו רנכה ,הנתח תא ןכו
 וא ריעב םיאטיל יתבב םרדסלו וטיגהמ םידוהי חירבהל
 ,ץיבלדוי הטיג תא םתרידל וסינכה 1942-ב .םיירפכ םיבושיב
 שונא בל-הלוח היה סיקניב ררושמה .הרשע-םיתש תב הרענ
 ךא ,ייהבורק" איה הדליה יכ ול ורפיס הליחת .ותטימל קותרו
 ותשא ישעמ תא הבוט ןיעב הארו שחרתמה תא ןיבה אוה
 הסנכנ שפנ-תמגע בורמ .רטפנ אוה 1942 ביבאב .ותיב ינבו
 ךא ,וב ךרוצ דוע ןיאש םדאכ המצע התארו ןואכדל ותשא
 -- תנכוסמה הדובעל תובהלתהב הרסמתה המ"-ןמז רובעכ
 םתיב ךרד ורבע םידליו םירגובמ תורשע .םידוהי תלצה
 והש התיבבש םירקמ םג ויה .םנעמל ואצמנש הסחמ-תומוקמל
 קחוד בורמו ,"םיילגיל יתלב" םיחרוא תורשע הלילה ךשמב
 תופיפצל ףסונב .המצעל םוקמ סיקניב תחפשמ האצמ אל

 ,םרב .םיילכלכ םיישק םג וררועתה החפשמל הפקשנש הנכסלו

 ידוהי לכל הרזע טישוהל ופיסוהו שאונ ורמא אל םיסיקניבה

 .עגמב םמיע אבש

 ותייער ונמנ םידוהי תרזעל ודכלתהש הנקניב ישנא גוח לע
 ,הנימזוק הגלוא תינקחשה -- סיטבוגואד .ב עודיה יאזחמה לש

 ,ןמצלוה סקמ ,ידוהיל האושנו ינמרג אצוממ -- ןמצלוה הנלהו

 -לע הנבוק שוביכ םע ."שטבירפ" העודיה םירפסה-תונח לעב
 .הריכבה ותב תאו ןמצלוה .מ תא םיאטילה וחצר ,םינמרגה ידי
 הצמיאו הידוהי הדלי התיב לא החקל ,הייח תא הנכיס הנמלאה

 עוגרמ וז השא האצמ אל שוביכה תונש לכ ךשמב .תבל התוא

 דות ,התלוכיל רבעמו לעמ םידוהיה ןעמל התשעו השפנל
 .תדמתמ תונכתסה

 ואצמ ץיבלגופ הילטנו הבורוגי הילטנ לש דיחיה ןרדחב
 וטלמנש יקסנאירגוב הטרגו ץיבורשוא הקבר גג-תרוק ןהל
 םימעפל וצלאנ ןוחטב ימעטמ .1942 תנש תליחתב דוע וטיגהמ

 יאנותעל וא סיקניב תחפשמל תונופ ויה זאו ,רחא םוקמב ןולל
 דחי תוילטנה יתש וחרב תיזחה הברקתה רשאכ .סאקצנואק .ו

 -- הבובולוג הידיל -- ץיבלגופ לש התוחא לא תוידוהיה םע
 וז השא לש התיבב .(הנבוק דיל שפונ-םוקמ) הבוטלוקל

 הנליווב עיפוהש ,"קשנ אלל םימחול" רפסה תא הכרע איה 3

 ,םישנא לש תונורכז ללוכ רפסה .19677-ב תיאטילה הפשב

 .יצאנה שוביכה תפוקתב הדמשההמ ולצינש ,םידוהי םתיברמ

 וראשנש םידוהיה תחרואכ ,1969ד7ב לארשיב הרקיב המצע היפוס

 דובכה רוטיע תא הל קינעה "םשו די" .התרזעל תודוה םייחב

 -ידיסח תרדשב ץע תליתשב הדבכתנ ןכו םלועה-תומוא-ידיסחל

 .םילשוריב ןורכזה רהב ,םלועה-תומוא

 אטיל תודהי

 המחלמ-ייובשו םידוהי לש רכינ רפסמ רבכ הז ורתתסה
 הליצהש ,םיסור םידלי ינשו םידוהי םידלי ינש ,םייטייבוס
 .הינמרגל תויסור תוחפשמ וליבוהש שוריגה-תונורקמ

 הילטנ תיגולואיבה ומזי ,הנקניב םע הלועפ ופתישש דבלמ
 לש הלצה תולועפ סוי'ציווקיל .ו סדנהמה הלעבו הנ'ציווקיל
 דע ,וטיגה יטלמנל רבעמ-תנחת ןיעמל ךפה םתיב .םידוהי
 םיבייח םידוהי 14 .חוטב רתוי טלקמ-םוקמ םנעמל ואצמש

 הילטנ הקפיס םידוהי םידלי רפסמל .םהייח תא םי'ציווקילל
 -סמל תודוה .םייודב הליבט-ירושיאו תוילותאק הדיל-תודועת

 יתבבו םייאטיל םימותי-יתבב םידחא םידלי ורדוס הלא םיכמ
 -יכשה הנבוקב תיראנירטווה הדבעמב התדובע-םוקמב .םירכיא
 םינוכנ ויהש ,םישנא לש םבל תא שוכרל הנ'ציווקיל .נ הל

 יאטילה לספה תואינ התשקב יפל .םידוהי תלעהב עייסל

 רובעכו הידוהי הדליל יערא הסחמ תתל השמיר .פ םסרופמה

 .רפכב ויבורק לצא טלקמ הל אצמ ףא ןמז

 הנבוקב עודיה םידליה-אפור םע רשק היה הנ'ציווקיל 'בגל
 םידלי ליבשב תופורת הל קפיס רשא ,סוי'ציוולוטמ .א רייד

 תובר רזע םג אפור ותוא .ורתסוהש םידלי ליבשבו וטיגב
 אציש ,הקדובלס תבישי שאר לש ותשא ,ןמלוש םירמ תינברל

 ונממ רצבנו תירבה-תוצראב תוחילשל המחלמה ץורפ ינפל
 םע .םוליצהו הידלילו הל עויס ושיגחש םיאטיל ואצמנ .רוזחל
 ,סיטשקואפ סוינורבו סוי'ציוואיגלימס סאזוי םירמכה :ונמנ הלא
 .םירחאו 'ץיבקניס ינלופה ,םעה יטושפמ סאקי'צשמז גוזה

 תבחר דיל ,סיטשקואפ .ב רמוכה לש ותרידו ותנוהכ םוקמ
 יטילפל תיתרתחמ הנחת ושמיש ,הנבוקב היריעה-תצעומ
 םירגובמ -- םהו ,םידוהי תורשע וקפדתה החתפ לע .וטיגה
 הדיל-תודועת איצוה אוה .ולצינו ודי לע ורזענ -- םידליו
 םרסמל ידכ ,םידוהיה םידליה תא ןהב דייצו תויביטקיפ

 .תויאטיל תוחפשמל וא םידלי-תודסומל

 -אריו םימשדארי ,יממעו טושפ יאטיל ,סאטואטוג סוינורב
 תא אצמ אוה .וייח ןכות תא הילכמ םידוהי תלצהב האר ,אטח

 לגלגתה אוה .הנ'ציווקילו הנקניב הלצהה תוליעפל רשקה
 אלו חלוגמ אל ,תובחס-יאולב שובלו בער םוקמל םוקממ
 אוצמל ןוצרו םיינאמוה תושגר רודח ולוכ לכ ךא ,רפוסמ
 הביחב והוניכ ("אחא") "'סאקוילורב'' .םידוהיל הסחמ-תומוקמ
 םידוהי לש רשקה-שיא היח אוה .והוריכהש םיאטילהו םידוהיה
 גאדו תופייוזמ תודועת ןיקתה רוסחמו הרצ תעב .םיאובחמב
 -ובחממ םישנאה תא איצוה םוריח תעשב .הקפסאלו תופורתל
 עייס סאטואטוגש םירעשמ .םירחא םיאובחמל םריבעהו םהיא
 -ובקע לע התקחתה ופאטשיגהש רחאל .בוריקב םידוהי האמל

 הניש ,ונקז תא חליג אוה .ותימדת תא תונשל היה ץלאנ וית
 ףוסבל ךא .ומצע לע לטנש תוחילשב ךישמהו ותעפוה תא
 והוחליש ,ותמשא תא חיכוהל ולכי אל םינמרגהש רחאמ .דכלנ
 ררחוש יאקירמאה אבצה תסינכ םע .הינמרגב זוכיר-הנחמל
 .רטפנ םש ,הינמרגב רזנמל סנכנו

 תאו םיטלמנ האיבחהש הנייניפרס .ס התיה הטושפ השא
 -רחאל .ופאטשיגה תיב לומ וי'צוטסק בוחרב התרידב םהידלי
 -ילה דחא תנשלה תובקעב .הדשה-ירעל םתוא הריבעה ןכמ

 הרענה תא התליגו התרידב שופיח ופאטשיגה הכרע םיאט
 הנייניפרס םג .גרוהל האצוהו הרצענש ,באווש הנא הידוהיה
 התוחא .יטייבוסח אבצה תסינכ םע םולשב האצי ךא ,הרצענ
 תיאטילה לצא הסחמ לבקל הדמע ,באווש הליצ ,תחצרנה לש



 תומלשטה

 לע התלעו וטיגה רעשמ הליצ האצי רשאכ .הנקסוא'זייג הנריא

 תתפ ,שארמ םכסומכ ,התליצמ םע שגפיהל ידכ הכרדמה
 דחוש ףיקז ותוא .ןגרהו םישנה יתש לע שאב יאטילה ףיקזה

 היטישכת תא ול הרסמש ,הנקסוא'זייג ידיזלע ןכל-םדוק
 .וטיגהמ הליצ לש התוקלתסהמ םלעתהל ותמכסה תרומת

 ,סאטואטוג הרזע שיגה באווש הליצו הנא תוחצרנה ירוהל
 באווש הינפ האפורל טלקמ אצמ םג אוה .ליעל וילע ונרפיסש

 -ויליב .י תיאטילה םיינישה-תאפור לצא 16-ה תב התינייחאלו

 .רורחשל דע והש התיבב רשא ,הנטיישויטמ-הננ
 םה .סומע הנבו ראפ .ג לש םקלחב ולפנ ץק-ןיא םידודנ

 דע אובחמ-תומוקמ םפילחהב םירפכבו םירעב בבותסהל וצלאנ

 םש ,ןיטיוושופ הרייעהמ סיקסרשייט סאנוי לצא הסחמ ולביקש

 יאטיל ריתסה יצאנה שוביכה תונש לכ ךשמב .רורחשל וניתמה

 .למיי'ז ידוהיב תבטה תעשב רובה ןמ החרבש ,הידוהי הרענ הז
 ,הנבוק וטיג "טוקריסק"ב םיצאנה ולחה רשאכ ,1943 ויתסב

 םינושארהו םהילע תפחרמ הדמשה תנכס יכ םידוהיה וגיבה
 רבכ ילוואש וטיגבש ,בויא-תרושב םג .םידליה ויהי ועגפייש

 .הדרחו בואכמ הפיסוה ,םידליב "היצקא" םיצאנה ועציב
 תנכסמ ומלעתה םהמ םיבר .ףוחד ןורתפ שפחל ולחה םירוהה
 ךרד וקמחתה ,םהידגבמ םיבוהצה םיאלטה תא ודירוה ,תוומה
 םהמ םיטעמ אל .םהידליל טלקמ שפחל ואציו לייתה-תורדג

 דלי לבקל "ומיכסה" םיאטילש םירקמ םג ויה .םהייחב ומליש

 דליה תא וריגסה רתוי רחואמו ךרע-יצפחו ףסכ תרומת ידוהי
 ידכ וירוהמ דליה תא וריתסהש םירקמ ויהו .ופאטשיגה ידיל
 תא .רמהל םירוהה ויה םיבייח ,הרירב ןיאב םלוא .וצמאל
 ,לס וא קש ךותל וסנכוה םה .לאנימול-תקירזב ומידרה םידליה

 רשאו עבקנש םוקמה לא ואבוהו וטיגה ןמ הבינגב ואצוהו

 .םיחטבמ-םוקמ היה דימת אל
 הלקתנ ,היתוינייחאלו הידליל אובחמ רחא הישופיח תישארב

 םיבוט םישנא םג ךא .בל-יער םישנאב ץיברוג .פ האפורה

 תא ,האפורה תא וליצהש םה .הכרדב ועלקנ עישוהל םינוכנו

 האפורה ויה םיעישומה ןיב .היתוינייחא יתש תאו היתונב יתש
 .א םייניעה-תאפור ,הנשייגר .א האפורה ,הלעבו הנרבוז .פ

 ןכו ,ותשאו סילי'זמ .פ 'פורפ עדונה גולוקניגה ,הנגרבסדנל
 התרזעל שח רתויב םייטירקה םיעגרב .הנבו הנקסואקטיו

 .םיבר לש עישומה ךאלמה היהש ,סאטואטוג .ב ונעדוימ
 םע החרבש ,דנארבלקניפ .של םג גאד סאטואטוג .ב ותוא

 הטייקסואטלו'ז היראמ תרפותה לש התיבב .הנבוק וטיגמ קונית

 םאה וצלאנ תוביסנה ףקותב .ןושאר טלקמ םהל אצמ ןומינפב

 ריכזהל שי טלקמ הל ונתנש הלא ןיב .םיאובחמ ףילחהל הדליו
 התוא הנסכיאש ,ןייסארמ הבידנה סיקסני'זרוב תחפשמ תא

 אל דליה ןכש ,הרומח התיה הנכסהש ףא ,הכורא יד הפוקת

 .תיאטיל תחא הלמ עדי

 אובחמ ןילי .ד השפיח יצאנה שוביכל ןושארה םויה ןמ

 רשאכ קר החלצהב ורתכוה היצמאמ .רתסא הטועפה התבל
 .ק .מ ןיחלמהו םסרופמה רייצה לש ותנמלא םע רשק הרצי

 ,הננוילרו'צ-הטייטנמיק היפוס תיאטילה תרפוסה -- סינוילרו'צ

 הליחת .סאבובוז סיאדלו לכירדאה הלעבו הטונד התב םעו

 תוקונית-תיבל הוריבעה ןכ-ירחא .םתיבב רתסא תא וקיזחה
 קר הרביד וטיגה ידלי בורכ יכ ףא ,סיקשיבו'צב רזנמה דילש

 -בואב סארטאיפ ר"ד םע הרשקתה סינוילרו'צ תחפשמ .שידיי

 ,הקדובלסב "סילאישפול" יאטילה םימותיה-תיב להנמ ,סיל
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 וטיגהמ םידלי רפסמ לש "השיטנ"ל ותמכסה תא הלביקו

 ותחפשמ םג .הרקמ לכ לע שארמ ול ועידויש יאנתב ,ודסומב

 גג-תרוק הליחת ולביק ותשא ירוהו םוילבנזור .א סדנהמה לש
 לש ותיבב עבק לש אובחמל ורבעש דע ,סינוילרו'צ תיבב

 .הנבוק דיל סוי'ציוולבאו סאצניו

 םסרופמה רמזה לש ותייער ,הטיי'ציווקניל'ז .ע תינקחשה
 .ד ידוהיה רנכה לש ותב תא הליצה ,סאקסוארטפ סארפיק
 .ץנרמופ

 םישנ תדוגא לש שאר-תבשוי רבעשל ,הנזארב היצנטסנוק
 סכלא תאו שמחה תב ץיבליפוק הרש תא הליצה ,תוילותאק

 .טועפה זיוהנירג

 ותחפשמל הרזע השיגה ,םעה יטושפמ ,הניפולכ הנלי היסורה
 וז "המשא" לע .הנבוק וטיגב טרפלוו .ד ןיד-ךרועה לש
 -עמב הכישמה הררחושש רחאל .רהוסה-תיבב םינמרגה הואלכ

 ירחא ,הטיר ,טרפלוו לש הנטקה ותב תא הליצהו םיבוטה היש
 ירחא םג הידוהיה הדליב הלפיט הניפולכ .ופסנ הירוהש
 .לארשיל ןהיתש ולע ףוסבל .הדילמ התב התיה וליאכ ,המחלמה

 התריד תא הכפה הטייקופש הנארפ הליכשמה תיאטילה
 -תרוק ואצמ הלצא .הנבוקב וטיג יטילפ ןעמל הרבעמל העונצה

 םירשעכ ."יראה דצ"ב רדתסהל ידכ בר עויסו םחל-תפ ,גג
 םתוראשיה לע הל הדות-יריסא ,םידליו םירגובמ ,םידוהי
 .םייחב

 אפורה לש ותב תא הליצה ,גייד תשא ,הנטרטואד הילוי

 םימותיה-תיבמ הילא האבוה הנטקה .הלאירא ,ץיבומרבא .י

 אב היה סילבואב .פ אפורהו ,השושתו הלוח "סילאישפול"
 .האפרל םיינפואב

 סאדלו הרומה לע ורבע תובורמ תונכסו רופס-ןיא םיישק
 הנבוק וטיגמ חירבהש ,הבוטלוקל ךומס רפכמ סאקסני'צירק
 .םליצהו םידוהי העשת

 טרופה תביבסבש יאי'זור רפכהמ ,סאקסואיצמ סוינז רכיאה
 תונוטלשה .םירגובמ םידוהי גוזו םידלי ינש איבחה ,יעישתה
 תוקירס ותיבב וכרעו ,םידוהי ליצמ אוה יכ רכיאב ודשח

 -יעהו םימויאה תורמל .וליג אל םיאבחתמה תא ךא ,תוינדפק
 .םידוהיה תלצהב סאקסואיצמ ךישמה ,םהב הסנתהש םייונ

 םהידלי תא ליצהל ידכ וטיגה ידוהי ושע םישאונ תונויסנ
 .1944 סראמב םידליה לש "היצקא"ה רחאל ודרשש

 ,הניר הנטקה ותב תא רתסהב איצוה גרבדלוג .ב סדנהמה
 תיאטילה .ןינבדירמוח םע די-תלגע ךותב היובח איהשכ
 הליצהו טלקמ הל הנתנ ,הקדובלסמ הטושפ השא ,הנקסלוגר
 .התוא

 ךרד וטלמנ ןורהא ןטקה הנבו (;רב םויה) קירב הביל הרומה

 סוי'ציוואיקר רכיאה לצא טלקמ ואצמו וטיגה לש ליתה-תורדג

 ףוסבלו ,םשמ רוקעל וצלאנ ןוחטב ימעטמ .יקליוו'זרא תביבסב

 רפכהמ ,סיטיירוזמ סאנוי רכיאה לש ותיבב הסחמ ואצמ
 סוי'ציוואיקר .רורחשל וכז םג םש .גרוברוי זוחמבש יאי'צקנל
 תא יצאנה שוביכה תפוקת לכ ךשמב ותיבב ריתסה ומצע

 .ןיקרז תחפשמ

 הרקמ ךרדב וריכה ותייערו סיקסרדיווס סאסנופלא יאטילה
 לש "היצקא"ל היאר-ידע ויהש העש ,יקסבונרק העופ תא

 וטילחה םה הז יגארט ערואמ רחאל .הנבוק וטיגב םידליה
 םיברעה דחאב ואיצוה יכדרמ הלעבו העופ .ידוהי דלי ליצהל
 -יקסרדיווסל הורסמו שולשה תב יתור םתב תא ליתה-רדג ךרד
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 ודרפוה וטיגה לוסיח תעב ."ירא"ה דצב הל וניתמהש ,םיס
 ףוהטוטשב זוכירה-הנחמל הרבעוה םאה .יקסבונרק גוזה ינב
 םש ,סיקסרדיווס תיבל עיגהו וטיגהמ ץלחיהל חילצה באהו
 סיקסרדיווס לש ויבא תיב לא ורבעוה תבהו באה .ותב התהש
 תוידוהי תוחפשמ יתשל טלקמ ןתנ רבכש ,סיראוודנודוארב

 .רורחשל וכז םלוכ .ןכל-םדוק
 ,זגכ ףסויל עייס הקדובלסמ סוי'ציוואיקניר סאדאלו יאטילה

 .וטיגהמ וחרבש רחאל אובחמ תאיצמב ומאלו טרגרמ ותייערל
 וגוסנש ינפל .דבע ובש תשורחה-תיב תבריקב היה אובחמה
 -תיב תא ץצופל ידכ ץפנ-ירמוח םינמרגה וחינה רוזאהמ
 ינימשה-טרופה דיל רחא אובחמל ורבע םירתתסמה .תשורחה
 .סוי'ציוואניצמ סאנאטנא יאטילה םתושרל דימעהש ,הקדובלסב
 רדנסכלא -- וטיגהמ םידלי ינש ותיבב ורתסוה ןכל-םדוק דוע

 .ולצינ םלוכ .ןמדירפ הביבאו םורטש
 הנב תא ןלפק-ןייטשנירג האל האיצוה תושפנ תנכס ךות

 ,הנ'ציבצנירג הינעה תיאטילה ידיל ותוא הרסמו וטיגהמ םולש

 תקזחהב הנכסה הרבג רשאכ .הנבוקב קוריה-רהה לע הרגש

 ,הלגואד סאזוי רכיאה לא תיאטילה ותוא הריבעה ,ריעב דליה
 ותוחאל .רורחשל הכז ןאכו ,לופמאירמל ךומסה ,יאיפל רפכב
 התוא ףא .לזמה קחיש אל ,תידוהי תקוניתה ,םולש לש

 הווקתב יאטילל הרסמ התוא ףאו וטיגהמ םאה החירבה
 .היתובקע ועדונ אלו המלענ איה ךא ,לצניתש

 תונויסנ וברתה םינמרגה תגיסנל דעו 1943/4 ףרוח תליחתמ
 דותמ ואצי םיחרובה .ילוואשו הנבוק תואטיגמ חורבל םידוהיה
 היהת ,האבו הברק םינמרגה תסובתש רחאל ,התע יכ ,החנה
 םהל תתלו הרזע טישוהל רתוי הנוכנ תידוהידאלה היסולכואה

 וצלאנ בורל .אבחיהל היה לק אל ,רבד לש ורקיעב .אובחמ
 ששחמ םא ,םימעפ רפסמ םהיתומוקמ תא ףילחהל םיאבחתמה
 חראמה לצא ווהתנש םיישק בקע םאו ןייוע ןכש לש הנשלה
 םירקמ ויה .םיאבחתמה תנזהב םיטעמ אל םיישק ויה .ומצע
 ויה ,ףסכ עצב תרומת םידוהי ריתסהל ומיכסה םיאטילהש
 .ופאטשיגה ידיל םתוא םיריגסמ ךכ-רחאו םשוכר תא םילטונ

 (ןוספיא) פיא לארשי וצלאנ םימיה םתוא לש תוביסנב
 אלל ךא .והנשמל דחא רותסמ םוקממ רובעל הנדע ותייערו
 ויה אל סיקשינויפש רפכהמ סאקסואקשפ סאדאלו לש ותרזע
 ומליג לארשיל םג הרזע טישוה רכיא ותוא .דמעמ םיקיזחמ
 12 .רתויב םייטירקה םיעגרב יקצימלק קחצי לש ותחפשמלו
 .הדות ול םיבייח הנבוק וטיגמ וחרבש םידוהי

 תביבסבש יאקניניריג רפכהמ ,סוי'ציוונואיל סנגיא רכיאה
 -שיא ךא .םידוהי הנומשל אובחמ םולשת תרומת הנב ,יקליו
 םהילע םייא הנבוק וטיגמ םיטלמנה תא איבהש םייניבה
 אב םתרזעל .םוקמה תא תונפל וצלאנ וללהו ,םיפסכ תטיחסב

 תאזו ,רתויב םיפורטח םימיב םריתסהש ,סוקנטס סאנוי ןכשה
 םינמואל תצובק הטשפ םינמרגה תגיסנ רחאל .הרומת לכ אלל

 םיטפש וב תושעל התצרו סוי'ציוונואיל לש ותיב לע םיאטיל
 הנבש רותסמ ותואב אבחתה אוה .םידוהי ליצהש לע המקנכ
 -נואיל ויה םיסונא ןכמ-רחאל .תווממ לצינו םידוהיל ונמזב
 .רפכהמ רוקעל ותחפשמ ינבו סוי'ציוו

 רפכל הנבוק וטיגמ הז ירחא הז ועיגה םידוהי םירשע
 סאנורז סאנוי רכיאה תיב לא ,גרוברוי תבריקב ,יאיגוי'זד
 -תת אובחמ םיטלמנה ורפח םיפתושמ תוחוכב .הרטפ ותשאו
 םיאטילה םהירזועו םינמרגה וכרע הנשלהמ האצותכ .יעקרק

 אטיל תודהי

 ףסא סאנורויאב ונכש .דחא ףא וליג אל ךא ,םוקמב שופיח
 סוי'ציוואיקר סאזוי םגו ,םידוהי הרשע ותיבל ןכמ-רחאל
 םידוהיה תא םג חירבה רשא שיאה אוה .וז הלצהב ףתתשה
 .רטמוליק האמכ -- גרוברויל הקדובלסמ

 סדנהמה תחפשמ וטיגהמ החרב הינוטסאל היצקאה ירחא
 -שיפמק רפכמ וינבו סיגיילופופ סוירדנא רכיאהו ,הפי םייח
 לכ ילב םיבר םישדח התוא ולכלכו וריתסה הוולדוג דיל סיק
 .הרומת

 האצמ ,וטיגהמ החרבש ,ןוסרזל .ו 'פורפ לש ותב ,רמת
 ןויכ .רבעשל התרומ ,הנטסל הלנורטפ לצא הסחמ הנושארב
 לש הזוחאל התוא הריבעה ,םיפסונ םידוהי התיבב ורתתסהש

 עויסב ,הנטסל התוא .לובסופ זוחמבש ,הנטרפא .ו התוחא

 ןיסיק .פ תידוהיה האפורל םג הרזע ,הנ'ציווקטאיפ תיאטילה
 לצב וסחש הלא .ןטקה הנב םע קי'צנמנ תרבגלו ,היתונב יתשו
 .רתויב םישקה הקוצמה ימיב ועגפנ אל התרוק

 העשת ליצה ,הנבוק רברפ ,ןומינפ בשות ,סוי'ציוולואפ סאזוי
 .וידידומב הנבש בטיה הווסומו םכחותמ רקנובב םידוהי

 םידליה-תיב להנמ ,סילבואב .פ אפורה תא ליעל ונרכזה

 הנושארב .םידוהי ידלי ודסומל ףסאש ,"סילאישפול" יאטילה

 השימח דועו ,םידוהיה םיאפורה ויתימע ידלימ המכ הלא ויה
 -ובוא .א תולפטמה .דסומב "ושטנ" וטיגה ימחולש םידלי
 ויה ,ןינעה דוסב ןסינכה אפורהש ,הטינוטיו .פו הנ'ציוואיר
 -שורו םיכמסמ םהל תורדסמ ,"םישוטנ"ה םידליה תא תוסינכמ

 ודדוב ,שידיי ורביד םבורבש ,םידליה .להונל םאתהב םתוא תומ
 ,אפורה לש ויחא .תיאטיל רבדל ועדיש דע המ-תפוקתל
 .ט סדנהמה לש ותב תא וליצה ותייערו ,סילבואב .ס סדנהמה
 .לחר ,לטנמולב

 הינפטס תויחאה ,סוי'ציבאיקטפ גוזה ,הנקסואיליסו הילימא

 היליפויט ,הננוי'צלב הנינטנא ,הנלקשמ הירמו הנ'ציבקשירג
 סגרבנזור סאנויו הנורב גוזה ,הנקסנמודר הגלוא ,הנ'ציברדווק

 וטיגמ םינזיטרפהו תרתחמה ימחול לש םידלי וליצה ,םירחאו
 .הנבוק

 ורזעג ,רעיל ךרד סלפל וטיגהמ ואציש תרתחמה ימחול
 ,הנבוק תבשות ,הטייסולק היראמ ידי-לע רתויב ליעפ ןפואב
 .הנבוקמ םה ףא ,ויתויחא יתשו בומיפורט רטויפ יסורה ידי-לעו
 -תוריסמל לובג היה אל יצאנה שוביכל הנורחאה הפוקתב
 -תהש ,וטיגה ימחול ןעמל הנקסני'צשל היראמ התליגש שפנה
 םישופיח תעב ,תושק תועשב .רעיל םתאיצי ינפל התיבב וזכר
 ילוי לש הנושארה תיצחמב ולוסיח ירחא ןכו ,וטיגב דוצמו

 .תווממ ולצינו התיבב טלקמ םידוהי המכ ואצמ ,4

 ,ןאדייק זוחמ ,יאנייוק רפכהמ סיטיינטנא סאצניו רכיאה
 1943 רבוטקואב וקינעה ,סנויו הקינורו וידכנו היסטס ותב
 הדובעה הנחמ -- הנבוק וטיג תחולשמ םיטלמנ 9-ל טלקמ
 םגו .הביבסב תינזיטרפ תוליעפ ןנוכל וחילצהש דע ,ןאדייקב

 .םידוהיה םינזיטרפה לש ןמאנ סיסב יאטילה לש ותיב היה זא

 םידוהיה תוחילשב םימעפ המכ אצי סיטיינטנא סנוי ןבה
 .ןאדייקב הנחמל

 -- לוכיש ימ .השעמ ספאב םיבר ובשי אל ילוואש וטיגב םג
 רפוסמ םירקמ המכ לע .ואצמ םנמאש שיו ,הלצה-ןגוע שפיח
 הנומתה תא םילשנ תאז םע .ילוואש וטיג לע קרפב הז רפסב
 .םידחא םיפסונ םירקמ תאבהב

 ייח תא ,וייח תא ןכיס ,ילוואש בשות ,סוקרוי סאנאטנא



 תומ לש ה

 החרבש ,ןמרקוצ .ד תא ותיבל ופסאב ,וידלי תעבראו ותשא
 .רורחשל התכזו ,1943 רבמבונב וטיגהמ

 סאנאטנא רכיאה לצא אובחמ האצמו וטיגהמ החרב םורק .פ
 ותוחא תיבב .קושינאי רוזאב ,סיטנוושפ רפכהמ סוי'ציוואיזוטמ
 הנב תא הרסמש ,ןוט רתסא טלקמ-םוקמ הלביק הז רכיא לש

 קינעהל ידכ .םלקמ הנלברוא הנא תיאטילל הנינפ לש ןטקה

 תא ףא .היודב הדיל-תדועת םירמכה דחא איצוה תוניסח דליל

 .הלצינ ךכו םיאטיל ידיל רוסמל רתסא החילצה התב
 וטיגה רעש ךרד חירבה (איבל םויה) ץיבובייל .י סדנהמה

 "יחה רורצה" תא .םייתנשה תב ותינייחא תא הדווזמ ךותב

 ידכ .רעשה דיל הניתמהש ,סאקנלס .י סדנהמה תשא ידיל רסמ

 לחש יעבט-אלה לודיגה לע םהינכש בלב דשח ררועל אל

 םהלש םתדלי תא סאקנלס גוזה-ינב וריבעה ,החפשמב עתפל

 תא םינמרגה וניפ םתגיסנ ינפל .ןלאבריו דיל ,םהיבורק לא

 -לגתה סאקנלס לש םתב .תוברקה רוזאמ תימוקמה היסולכואה

 -תנמ ויה המולשל חגאדו הדרח ימי .הינמרגל וז ךרדב הלג
 םות רחאל הנש קר התוארל וכזש דע םירוהה לש םקלח
 דע סאקנלס תיבב התהש הידוהיה הדליה וליאו .המחלמה

 .1944 ילוי יהלשב רורחשל
 ודדנ ילוואש וטיגמ (ץנרקנזור .מ אוה דחאה) םירוחב ינש

 ,םהב לקתנ סאקסואנמר רכיאהש דע םוקמל םוקממ הביבסב
 ורתסוה ומסאבש רחאמ .ותרזע תא עיצהו ,םה םידוהי יכ ןיבה
 םהל ץעי ,ץיקה ימי הלא ויהו ,תוידוהי תורוחב יתש רבכ

 עדימו ןוזמ םהל קפיס םויב םיימעפ .ךומסה רעיב רתתסהל

 .ולצינ ךכו .בצמה לע
 -אי'זרג סאנוי סדנהמהו סילורטפ סאזוי ןואיזומה-דיקפ

 ידוהיל הרזע וטישוה ,ילוואש יבשות ,היראמ ותשאו סוי'ציוו

 םהל ועייס ןכמ-רחאלו ירמוח ןפואב םהב וכמת הליחת .וטיגה

 .אבחיהל

 סיגד סארטאיפ רלדנסה ץלחנ יקסניליג .ז לש ותרזעל

 רחאל דימ ואיבחהש ,סינאיטקורד סאליבופו ,ןוזמ ול קפיסש
 -יוורוקס הלנא לש התוסח תחת היה ףוסבל .וטיגהמ ותחירב

 .רורחשל הכזש דע ותוא האיבחה רפסמ םימעפש ,הטיט
 גג-תרוקו ,ילוואש וטיגמ החרב רקוט .פ םיינישה-תאפור

 ליאוה .הליב סאצניו ימוקמה רמוכה לצא האצמ הנושאר
 רמוכה ,ותימע לא רמוכה התוא ריבעה חוטב היה אל םוקמהו

 -םדוק רבכ ורתסוה ותיבב .יאי'זוק רפכהמ ,הביילק סאפלודא
 ,תונכסלו תופוכתה תוקירסל בל םישל ילב .םידוהי העברא ןכל

 .םרורחשל דע ותרוק-לצב וסחש םידוהיה לע הביילק רמש

 דילש יאישייוודירב רפכהמ ,סוי'ציוואיקטרב סאזוי רכיאה

 המלש הנשכ ותיב רצחבש ןסחמה ףתרמב איבחה ,ןאיבוטיצ

 םידוהי דועו ץנימק ףסוי לש ותחפשמ תא הרומת אללו

 .ילוואש וטיגמ

 הנתנ ,הנבוק די-לע ,ןומינפמ סיקסנישומ הנילה הרומה
 ,יקסירובט הבבל ןכו קניג הינוס התתיכ תרבחל התיבב הסחמ

 תנש יהלשב ,הלודגה היצקאה ירחא הנבוק וטיגמ וטלמנש

 והש תינמז .רורחשל דע קשמ-תודבועכ הלצא והש ןה .1

 ,דנרבלקניפ תחפשמ יגב םג וז הצימא היאטיל לש התיבב

 ואצמש דע הנבוק וטיגמ וטלמנש םידחא דועו קניג .מ ר"דה

 .חוטב טלקמ-םוקמ

 -מנש םירקמ ויה .בוט יכב ומייתסנ הלצהה תונויסנ לכ אל

 םוקמ םפילחהב וא ךרדב ופאטשיגה ידיל ולפנ תואטיגהמ םיטל
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 הרקמ היה .ופסנ וא ומלענ וטיגהמ םידלי המכו ,אובחמ

 ידידלע הלבוה הנבוק וטיגמ םיטלמנ הרשעכ םע תיאשמש

 םירומא וילאש רפכה לא םוקמב ,ופאטשיגה רצחל רשי גהנה

 יפכ ,םידוהיה תא ריתסהל םוקמבש םירקמ ויהו .עיגהל ויו

 .הרטשמה ידיל םיאטילה םוריגסה ,םכסוהש

 תורעיב ורתתסהש םידוהי 110-ל השחרתה תיגארט השרפ

 תורייעב חבטהמ ולצינש םידוהי הלא ויה .גרוברויו ןוליו

 וטיגמ םידוהי ויה םבור ךא ,יצאנה שוביכה תליחתב הביבסה

 ,םידחא םיאטיל .ןאכל עיגהלו חורבל םדיב הלעש הנבוק

 -סמהמ םיברל ןמזה לכ ורזע ,הלייגנימ סארטאיפ דחוימבו

 םתושרל דימעה (1944 ילוי) הנבוק וטיג לוסיח ינפל .םירתת
 ךומס רוטיק"תיינא ידי-לע ןמיינב התוא איבהו הריס הלייגנימ

 ,יקסבוכוינוקרסיירפ הרובד ומיע האב םייח-ןוכיסב .הנבוקל

 הריסל םיטלמנ םירשעכ הריבעה ,וטיגה יריצע םע הרשקתה

 -סואקינד רכיאה .אובחמה רעיל דע וטש םידחא תוליל ךשמבו

 .רשפאה לכב םירתתסמל ורזע סאקסואקליפ ןרעיהו סאק

 .הביבסה ירכיאמ חוכב ןוזמ וחקלו םינייוזמ ויה םידוהיה

 יקירע ,םיסורוליב המכ םידוהיל ופרטצה תיזחה הברקתהשכ
 .סא-סא תגולפמ וקרע םה םגש ,םיטל ינשו ,ינמרגה אבצה

 .םירקנוב רעיב ורפחו תולודג תוצובק יתשל וגלפתה םידוהיה

 ינש .םיקירעב םינמרגה ולקתנ םוקמל תוברקה ועיגהשכ

 םידוהיה .םידוהיה אובחמ תא וליגו יבשב םייח ולפנ םיטלה

 וראשנ םהמ 11 קר .ןורחאה רודכה דע וננוגתהו שא ובישה

 .םייחב
 לע .םידוהיל ושיגהש הרזעה לע םהייחב ומליש םיליצמ םג

 .םירקמ המכ דוע איבנ .ליעל רפוס רבכ םידחא

 םליש ,קוישדואגלגמ סוי'ציוואיק'ז סאטואטיו יאטילה אפורה
 .ש יאנבוקה ידוהיה אפורה לש ותחפשמ תאבחה לע וייחב
 ירכיא לצא םידוהיל אובחמ-תומוקמ ןגריאש לעו ,ץיבסוטמ

 תרתסהב סוי'ציוואיק'זל רזעש סיטייקומיס רכיאה .הביבסה
 אל ויתובקעו הינמרגב זוכיר-הנחמל חלשנ ,רסאנ ,םידוהי

 .ועדונ

 רפכהמ ,סוי'ציוואירוי סאזוי רכיאה לש ולרוג םג היה יגארט

 ,וילע ונישלה עשר-ישנא .יעישתה טרופה תבריקב סימקטיימ'ז

 ועיפוה דימ .יטייבוס המחלמ-יובשו םידוהי איבחה ומסאבש

 םירתתסמה תאו סוי'ציוואירוי תא .םסאה תא ותיצהו םינמרגה

 .גרוהל ואיצוה ודכלנש

 וטלמנש םידוהי ותיבל ףסא ,הנבוק בשות ,הקטוק סוינורב

 וטיגה רעשל םתוחילשב אצי תרחמל .רגסה-הנחמל חולשממ

 וז המישמ יולימ ךות .םש שחרתמה לע בורקמ דומעל ידכ

 .תוומל הרונ

 אבאל רזע ,הנמיס תביבסב רפכמ יקסבולבפ ןפיטס רכיאה

 -ורייעב חבטהמ ולצינש םירחא םירתתסמלו ףסוי ויחאל ,ןפג

 רתתסה ,דגנתה אוה ךא ,ורסאל וצר וז ותרזע לע .םהית

 .ואובחמ םוקמב יח ףרשנו ורצחב םסאה ףתרמב

 קינעה ,הנבוק וטיגמ וטלמנש ,יקסבוקדירפ תויחאה יתשל

 .יישיו דילש רפכמ ,סאקסואנר'ז סיליפואית רכיאה טלקמ-םוקמ

 הרזעל וצלחנ ,םידוהי ריתסה יכ ,וב דושחל וינכש ולחה רשאכ
 לצא תורענה ןתואל הסחמ ואצמש ,סילובל םיירפכה גוזהדינב

 תונכס .יישיו זוחמב יאי'צרב רפכהמ ,סי'זיב סאזוי רכיאה

 ךא .וגוסנ םינמרגהש דע ןהיליצמ לעו תורענה לע ורבע תובר
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 -סואנר'ז תא וחצרו םינמואל םיאטיל ועיפוה ןכמ-רחאל דימ

 .תוידוהיה תא וליצהש לע סילובל סאדלו תאו סאק
 לש הנב ,סאמיס תא םיאטיל םינמואל וחצר המחלמה םותב

 לע ,הוולדוג דילש סיקשיגרוי רפכהמ הנ'ציבפטשירק הינורב
 .הנבוק וטיגמ וטלמנש הנטק הדליו םישנא השולש הליצהש

 הפסנ םיאטיל םיחצרמ תויפונכ לש םדב תולאוגמה םהידימ
 תא ליצהש ,סאקצואטאטס סאדלאומור רכיאה המחלמה ירחא
 וטיגמ םינזיטרפ גוז לש םנב ,ץיבומרבא קילא ידוהיה דליה

 דילש יאנושורטס-רעי רמוש תא דקפ המוד לרוג .הנבוק
 םידוהי 14 אובחמב ריתסהש ,סילאימיש סאלוקימ ,ראדישוק
 זוושק תועשו תונכס לש םימי .ףטו םירגובמ -- הנבוק וטיגמ
 לש ותשא הרטפנ לכל ףסונב .םליצמו םידוהיה לע ורבע

 םידוהיה םעו םימותי השימח םע ותוא הריאשהו סילאימיש
 .םידוהיה תא ריקפהל ותעדב הלע אל לכה תורמל ךא .אובחמב

 אטיל תודהי

 -סמה לע הרטשמל ועידוי םינייוע םינכשש הנכס םג הפקשנ
 תייפונכ .םידוהיה תא ליצהו תונכסל זב סילאימיש ךא .םירתת
 -בוסה דחפמ הביבסה תורעיב האבחתהש ,םינמואל םיאטיל
 תא םיאלממ םה יכ ,ול ועידוהש רחאלו ותוא הגישה ,םיטיי
 .וב ורי -- "!םידוהי יליצמל תוומ" -- םגיהנמ תדוקפ

 םידוהי וליצהו ורזעש הלא לכ תא ריכזהל ונחלצה אל יאדווב
 ןתינ תודבועה ךמס לע ,םרב .אלמו םלשומ עדימ אבוה אל ןכו
 רובעל םידוהיל רוזעל היה רשפאו רשפא :הנקסמה תא קיסהל
 תואמ יכ ןכתיי .םד-תזקה תוחפב םהה םיארונה םימיה תא
 .םייחב ראשיהל ולכי וניחאמ םיפסונ םיפלא וליפא ילואו
 התיה הלוכיש לכ התשע אל תידוהי-אלה היסולכואהש יאדווב
 .םלועל ונבלמ חכשיי אל םיטעמה ולעפש המ םלואו .תושעל
 םתואש ,הלוגסה ידיחי ,םיעישומה תא רתויב םיריקומ ונא
 .םלועה תומוא ידיסח -- הלענה ראותב ידוהיה םעה ריתכה



 ןלפק לארשי

 םיטצאקבו תואטיגב םיקאווטיל יפב םירובידו תורמימ

 טעצאק ןוא אטעג ןיא סעקאווטיל ןופ ןשינעדייר

% 
%% 

 .לוכב םינמרגה ידי ויה (זוכירה-תונחמ) םיטצאקבו תואטיגב

 לכ לעו וניתושפנ לע םלועה-יעשר וסח אל םתוצירע ןודזב
 .חבטל םוליבוהו -- ףטו ללוע םא-תועורזמ ורקע ףא .ונל רקיה
 ,םישנאה חור תא אכדל תולובחתב ובריה דוע םתמיזמבו

 שואיי ידיל םאיבהלו םייחדתווקת לש קיז לכ םהב תובכל

 םישנאה ויה ,םיררוצה ידיב וז המיזמ התלע וליא .ןודבאו
 .דחא דע םילכו םינוונתמ

 ויתורצ לכב .םדאבש חורה תא אכדל םיצאנה וחרט אושל

 לכב .הנורחאה ותמישנל דע ידוהיה שאונ אל ,וב תוללעתההו

 .ולוכ רוביצה לרוגכ ולרוגשו ומע לא רשקה תא שיגרה ותושי

 האושה ימיב ידוהיה שפנ תא ובישהש םייחהיימסמ דחא

 -- גולגיל ,תוצלה ,תורמימ ."בקעי-לוק"ה היה -- האושמהו

 דוצמב .בלה-ירובשו םיאכודמל הבוט הפורת התיה המולג םהב

 תוקחתמה תוניוע םייניעב םיפקומ םישנאהשכ ,המויאה םתק

 ,הפהמ אצויה הגה לכל תויורכ םיינזואו העונת לכ ירחא

 אל תאז לכב --תינמרגל הבורקה שידייה תא ןה תועמושו

 םידוהיה ומכחתה ,םינועמו םיכדכודמ .םכיחל ןושלה הקבד

 בורלו ,שדוקה-ןושלב הברה םה ועייתסנ .ץוקיעבו ןוצלב
 ויה תורוגש רשא ,הליפתה-רודיסבש םילממ תוזארפאראפב

 .ידוהי לכ יפב

 ,החלצהב ריתסהש ,תויולבו תוכועמ ריינ-תוסיפ ךותמ

 רחאל דימ ,רבחמה ומצע לע לטנ ,טטורהו יחה ונורכזמו

 תואטיגב רולקלופה לש תומושר ןיכהל ,תונחמה ןמ רורחשה

 הגיר ,הנבוק תואטיגב היה אולכ ומצע רבחמה .םיטצאקבו
 .ואכאדו ףוהטוטש ,'זבינופ ,דלאוורזיאק םיטצאקבו ,ילוואשו

 לא ןכש ,ואכאד תונחמב ועמשוהש תורמימה תונווגמ דוחייב

 תוקוחרו תונוש תוצראמ הפוריא ידוהי ולבוה הלא תומוקמ

 .וזמ וז
 לחה ,1946 תנשב הינמרגב רקיבש ,קיווייל .ה לש ודודיעב

 ,ןכנימ) "ןברוח ןטצעל ןופ" םיצבקב םסרפתהל רמוחה

 ליומסקלאפ סאד" תרבוחב רמוחה ספדנ ןכמ רחאלו (8

 רבחמה הלעה ןמזה ךשמב .(1949 ,ןכנימ) "םעלק-יצאנ ןיא

 בשיש םיטצאקהו תואטיגהמ ףסונ ירולקלופ רמוח בתכה לע

 .םהב
 -קלופה ירבד הז רמאמב וזכור רבחמה ידיבש רמוחה ךותמ

 וחוור םגו ,םיטצאקבו תואטיגב אטיל ידוהי וגה רשא רול

 רחאמו .הלא תומוקמב ואצמנש םידוהי דוע ברקב וטשפתנו

 הלא לכ לש םהינזואב םילצלצמ םדוע יוטיבו הרמימ לכש

 לוהה תא טעמ אל "םייחמ' םדועו ,אוהה םונהיגב ונעתהש

 יוארה ןמ ירה -- שפנהו םדה םיחיתרמו ,םימיה םתוא לש

 ןושלב ,םרוקמב םירבדה ונתניי האושל ולוכ שדקומה רפסבש

 .שידייה

 טעברַא רעד ןיא

 ןלֶאראּפ

 גנערטש ןוא סרענלעז עשטייד עטנפָאוואב ןופ טכאוואב

 רעד ייב ןדיי יד ןבָאה ,סרעטסיימ עשיצאנ ןופ טסאפעגפיוא

 ןעגנוזַאל ןוא ןקורדסיוא ערעדנוזַאב ןפַאש ךיז טזומעג טעברא

 ןכאמ וצ סע ךיז ןעמ טַאה טסיילפעג .םינינע ערעייז ןגעוו

 אנוש םעד ךעלדנעטשרַאפ טינ ןייז לֶאז סָאוו ךארפש א ןיא

 רעזדנוא ןופ "ןתוחמ" רעטנעַאנ רֶאג רעד רעבא ,קלֶאפ ןופ

 .ןושל-סקלַאּפ
 -נוא ןלָארַאּפ עלעיצעפס ךיז ןפאש וצ טייקיטיינ עטשרע יד

 ןעמוקעגפיוא םוטעמוא טעמכ ןדיי יד ןשיווצ זיא סיצאנ יד רעט

 .ןבירטעג ןרעוו ןגעלפ ייז רעכלעוו וצ .טעברַאסגנאווצ רעד ייב
 -קעווַא וצ קשח ןייק טַאהעג טינ טייוו ןבָאה ןדיי יד זַא ,רָאלק

 סע ןבָאה אפוג ןשטייד יד .שטייד ןראפ עיגרענע רעייז ןבעג

 זַא ,ןגָאז טפָא עקַאט ןגעלפ ייז ןוא ןענַאטשרַאפ טוג ךיוא

 טייג טעברַא רעד ייב עיגרענע רעשידיי רעד ןופ טנעצַארפ 0

 ,ךיז ןקוקמוא ףיוא ןוא ןפַאש וצ טיג יוו ךיז ןעלגילק ףיוא

 -מוא ןוא ךיז ןעלגילק סָאד רעבַא ידכ ...טינ טקרעמאב ןעמ יצ

 טרעדָאפעג ןדיי יד ןופ ךיז טָאה ,ןפאלק קירעהעג יוו לָאז ןקוק

 -סיוא ,עמייהעג רעבָא ,עמַאזניימעג ךיז ןשיווצ ןלעטשנייא וצ

 ןפורפָא. ףיוא ךיוא יוו ,הנכס ַא ייב ךיז ןענערַאוו ףיוא ןקורד

 יוזא .טעברַא רעד ייב ךיז ןטלַאה וצ יוו ללכב ןוא ,"ראפעג יד

 "אפ יד ןעמוקעגפיוא טעברַא-סגנַאווצ רעד טימ דלָאב ןענייז

 דרַאלקלַאפ עשידיי עטשרע יד ןופ עקַאט ןענייז סָאוו ,ןלֶאר

 .טפאשטכענק-יצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ראפ ןעגנופאש

 ָאטעג רענווָאק ןופ ןדיי יד ןעוו ,1941 רעבמעטפעס יא ןיוש

 ןגיוצעגניירא רעטנזיוט יד ןיא רעמ ץלֶא גָאט ןדעי טימ ןענייז

 םָארדֶארעַא ןקיטרַאד ןפיוא רקיע רעד ,טעברַא רעד ןיא ןרָאוועג

 ןגעוו לֶארַאּפדגנונערַאוו ַא גנַאג ןיא קעווַא דלַאב טרַאד זיא --

 :רעעזפיוא ןַא ןופ גיוא קידנעמוקנָא רֶאנ א
 ! אוביו הלעי

 ,ןעגנַאר ערעייז ןוא סרעעזפיוא יד טימ רעמ קידנעניווועג ךיז

 ,רעטסיימ א ןשיווצ ןדיישרעטנוא ןביוהעגנָא ןדיי יד ןבָאה

 רעסעב ןוא רעלענש יוו ןוא אפוג טעברַא יד ןַא טייג סע ןעמעוו

 רקיע רעד זיא סָאוו רענלעז ַא -- ןטסַאפ ַא ןשיווצ ןוא ,ןפַאש וצ

 וצ םיא ייב לֶאז פעק לֶאצ עטיורטעגנָא יד זא טריסערעטניא

 ןיוש זיא ,ןרעטנענ ךיז טגעלפ ַאזַא ןעוו .ןעמיטש טייצ רעדעי

 : ףור רעד ןעוועג
 ! ןוויו הלעי

 רעבָא ךיז ןזייווצב םייב .טאדלַאס א -- ןווי זיא שיד:ידטַא ןיא

 ןיוש ןעמ טגעלפ ,רָאילָארטנָאק רעדַא רעטסיימ ןרעכעה א ןופ

 : ןעיירשסיוא
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 לודגה ללה

 ןופ גנורעדנע עטכייל ַא
 לודגה ןודָא

 רעד םינפא .טצונַאב טייצ עצרוק א רֶאנ טרָאד טָאה ןעמ סָאוו
 -ןלֶארַאּפ ןיא אד ךיוא טָאה ןשטנעמ ןיא קַאמשעג רעשינָאמרַאה

 ללה, ףיוא "לודגה ןודָא,, ןריגערַאק סָאד טרעדָאפעג םעטסיס

 טנעַאנ ץנָאג ללה טימ אוביו הלעי ןענייז טסווואב יוו ."לודגה
 .ןדנובעג

 -אוביו הלעי םעד טָא ןופ לפאטש רעקידרעטייוו א יוו

 ,ףורפָאדרַאפעג רעד ןרעוו טנכערעגוצ ךיוא ןעק סקעלפמַָאק
 :ןייגקעווַא טגעלפ "לודגה ללה, רעד ןעוו

 ! הצרנ

 ןיא טייג "הצרג,, ...ארומ יד ייברַאפ ,רשכ :ןטייטַאב לֶאז סָאד
 ."ללה,, ךאנ עקַאט הדגה

 רענווַאק יד ןשיווצ רעלופָאפ יוזַא ןרָאוועג זיא "אוביו הלעי,
 טימ רֶאנ טנגונאב ןיוש ךיז טָאה ןעמ זַא ,ןדיי

 ! הלעי

 :טלַאהניא ןבלעז ןופ ףור רעד ןסקַאוועגסיורַא ךיוא זיא םעד ןופ
 ! הללי

 ןא ןרַאוועג אפוג ָאטעג רענווָאק ןיא "הלעי, זיא ךעלעמַאפ

 א ,ףיקת א .ןדיי ענעגייא עגונב ךיוא קורדסיוא רעשינַאריא
 :טלטיטַאב ןרָאוועג זיא ,"רעוו יבָא, טינ ,"ןסחי,,

 הלעי א
 טָאה סעיציבמַא ערעסערג ךךֶאנ טימ "גנַאר,, ןרעכעה ַא ראפ

 -- ןטלָאגעג ןיוש

 הלעי רעטיורג א
 ןדיינש ןופ עידַאטס ןיא ךַאנ ןעוועג זיא סָאוו פיט ַא ןגעוו

 ,יטייל ענשזַאוו, יד םורָא ךיז טיירדעג רֶאנ ןוא לודג ַא ףיוא ךיז
 : טקירדעגסיוא ךיז ןעמ טָאה

 עטַאוועלַאי ,עוועלַאי
 :טרַאוו א ךיוא ןייגמורַא טגעלפ תולעייָאטעג ענעגייא יד ןגעוו

 ונינונחת הלעי
 הלעי א וצ :גנוטיידַאב יד טַאהעג ןלַאפ עטסרעמ ןיא טָאה סָאוו
 טגעלפ רעבָא קינייוו טינ ..םינונחת טימ רַאנ זיא ןעמוקנָא
 ,ידלעה, ןפאנק ַא עגונב טדנעוועגנַא ןרעוו ךיוא קורדסיוא רעד
 רעדַא ,הלעי א ןרָאוועג סע רע זיא םינונחת ךרוד רֶאנ סָאוו
 ..טעבעג ןקירעהפיואמוא ךרוד עיציזָאּפ ןייז ףיוא ךיז טלַאה רע

 ןטכָאלפעגכרוד טפָא ךיוא ןענייז ענווָאק ןופ רעדילדָאטעג יד
 אזא םענייא ןיא .םיאבג ענעגייא וצ עגונב "הלעי, טרָאוו ןטימ
 :זרעפ רעד טגנילק לדיל

 ,הלכ א טָאה הלעי רעדעי

 ...ייווצ וצ טֶאה -- ייצילָאפ ןוא
 ךיוא זיא ,"רעקַאנק, א ןשטנעמ א ראפ ןעמַָאנוצ סלַא הלעי

 -תיראש רעד ןשיווצ טצונאב טיירב ןעוועג גנואיירפאב רעד ךֶָאנ
 עקידרעטייוו ךֶאנ ןוא ענעדיישרַאפ ןיא רעדיוו ןוא ,הטילפה
 .ןטנָאירַאוו

 -רעס עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןעכנימ ןיא ןענייז 1945 רעמוז
 םינלעב .ןדיי ענעבילבעג-ןבעל יד רַאּפ ,לֶאצ ןיא 15 ,ןטַאקיפיט
 .רעטנזיוט יד ןיא ןעוועג רעבָא ןענייז לארשי-ץרא ןייק ןרָאּפ וצ
 : ןעקניוורעביא ךיז ןשטנעמ ןגעלפ

 ...רוקמ ןבלעז ןופ הילע ןוא הלעי

 ..הלעי ַא רֶאנ ןעק ,סע טסייה ,לארשי"ץרא ןייק ןייז הלוע

 אטיל תודהי

 ,ןדיי עשיליופ ןעוועג בור סָאד ןענייז סרעריטסעטַָארפ יד ,בגַא
 סָאוו ,סעקַאווטיל -- ןטַאקיפיטרעס יד ףיוא סרעגָאז-העד יד ןוא
 ךאנ טרַאוו סַָאד זיא ייז עגונב ןוא "הלעי, רעד טמַאטש ייז ןופ
 ...גנאג ןיא ןעוועג טייצ ַא

 -עגפיוא זיא ןיז ןבלעז םעד ןיא טנַאירָאוו רעקידרעטייוו א

 םעד ןיא .ןרעיב ,ךעלדגרעבסדנַאל ןיא 1945 טסבראה ןעמוק
 ןדיי ."טכַאמ, יד טַאהעג סעקַאווטיל יד ןאד ןבָאה רעגַאלדַארנּוא

 ךיז ןוא "טעוועטנובעג, טרַאד ךיז ןבָאה רעדנעל ערעדנַא ןופ
 -מוא ןא ראפ טייטש טעטימָאק רעקיטרַא רעד זַא ,טלציוועג

 ערעכעה 58 יד ןצעזַאב וצ ףיוא : םעלבָארפ רעכעלרעפטנערַאּפ

 רֶאנ -- אד רעגַאל ןצנַאג ןיא ןענייז סנטסָאפ ערעסעב ןוא
 היפונכ רעד ןגעוו טרָאד סע ןעמ טָאה ןאד ...!סעקַאווטיל 7
 : קורדסיוא םעד ןרעה טנעקעג "ןשטנעמ ערעסעב,

 עטילעלַאי יד

 ..עטיל -- ןוא עטילע ,הלעי ןופ עיצאניבמָאק ַא

 טלצרַאוועג ךֶאד זיא אוביוזהלעי אתכיסמ עצנַאג יד שטָאכ
 ןדיידהרות רענווָאק רעבָא ןבָאה ,"ךעלעטניפ עצראווש,, יד ןיא

 : לָארַאּפ ןרעדנוזאב א ְךֶאנ טַאהעג ךיז טעברַאגנַאווצ רעד ייב
 ! רמוש אתא

 .היעשי ןיא קוספ א ןופ עיצאניבמָאק א ;טמוק רמוש רעד

 -סיורַא ףור רעד סע טגעלפ ןדיי-שרדמ-תיב ערעדנַא ייב
 ייז ןגעלפ רמוש ןופ ךיז ןזייוו םייב ."ךעלרעדליב,, רעמ ןעמוק
 : ןעיירש

 ! םיערוכ

 יד :גנוגעוואב ןֶא ,טלעטשעגסיוא יוזַא ןייטש טיג לֶאז ןעמ

 ןֶאט גנורפש א רעדַא ,ןעלדיר יד ןַא ןגייבנָא ךיז ןלָאז ןשטנעמ

 .טעברַא רעד וצ ןפאכ ךיז -- ןיירָא ןבָארג ןיא

 ביירטנָא ןַא ךיוא רעבַָא ןיוש זייוונטייצ -- גנונערַאוו א ךַאנ
 :ןעוועג ןדיי עשיווטיל יד ייב זיא -- אפוג ךיז ןשיווצ

 ! ןפעטש

 ו עלופעטש :ךיוא ...! עקניפעטש : ןופרעד ןטנַאיראוו
 ; גנונערַאוו יד ןעגנַאגעגנָא זיא ענליוו ןיא

 ! ךעלעפע רעדָא !לפע
 עיצאפוקַא רעד רַאּפ ןופ ךֶאנ לֶאראפ רעכעלנע ןַא ןייז לֶאז סָאד

 ןרָאוועג לֶאראּפ רעד זיא רעלופָאּפ שרעדנוזַאב .סיצאנ יד ןופ
 ןקרעמַאב טינ םייב ןגעלפ סָאוו "ןענָארטיצ, עשטייד יד בילוצ
 יד ןופ פעק יד רעביא ןֶאט לגָאה ַא רעעזפיוא םעד סנטייצאב

 ןשטנעמ ןשיווטיל ןרַאפ ךיז טזַאל ןענָארטיצ עכלעזַא .ןשטנעמ
 .לפע טימ -- רעמ ןריזיטערקנָאק

 ! החריט

 ךיוא זייוולייט ,ָאטעג רעלווַאש ןיא טנַאקַאב טיירב ןעוועג זיא
 טנאירַאוו ןטימ קינייוו טינ ןיוש רעבָא טרָאד .ןליופ ןיא

 ! ןענעכרעט

 רעד ןעמוקעגפיוא לוואש רעבלעז ןיא זיא "החריט, םעד ןופ
 ! החריט וואל

 .ןעורראפ ךיז רעדַא ןריטָאבאס וצ טייקכעלגעמ א ייב

 ןזייב א ןופ ןעמוקנָא גנילצולפ סָאד יוו ,עיצַאוטיס ַא ייב
 עקידנרעיודגנַאל ןוא עגנערטש א רעדָא רעעזפיוא "םענדונ,, ןוא
 דאו א רעלוואש עבלעז יד ייב ןעגנילק טגעלפ ,עיצקעפסניא
 גנונָער

 ! טנאח ןיא קילגמוא ןטימ

 גנונערָאוו א ןעוועג ךיוא זיא ןדוי עשטייד יד ןשיווצ



 תומלשט ה

 ! ןצכַא

 ."גנוטכַא., ןופ טנָאירָאוו א

 ףור םעד ןבָאה ןדָיי עשיווטיל יד ,רקיעב ,ןוא עשיטעל יד

 ףיוא טשידייירָאפ
 | יח

 םתס זיא ןוא קיכליה"ףרַאש ,ץרוק זיא ,ןצכַא טפערטַאב י"ח

 .גיילסיוא רעדָא זמר ןטוג ןשידייידטלַא ןֶא טימ ןדנוברַאפ

 ןדיי עשטייד יד ןופ זיא ןַאמ-ס"ס ןַא רַאּפ גנונערַאוו א יוו

 טצונַאב טיירב ןעוועג
 ! קיצרעפ ןוא ריפ

 .44 יוו ןעזעגסיוא טָאה -- ס"ס יד ןופ ןכייצפָא רעד

 ףיוא טגיילעגרעביא סע ןבָאה ןדיי עשיווטיל יד

 ! םד

 קיכליה"ףרַאש ןוא ץרוק ךיוא זיא ,44 טפערטַאב -- טולב -- םד

 ךיוא ןופרעד .ןאמ-ס"ס ןא רַאּפ גנונערַאוו עטסקיסַאּפ יד זיא ןוא

 טייל עבלעז יד ןגעוו

 סָאד-עבעט-ַאי
 ןֶא ןופ םוקנָא םעד ןגעוו גָאזנָא ןַא יוו זיא םוקיטלַאב ןיא

 :טצונַאב ןרָאוועג ךיוא טפַא רעעזפיוא
 ! קידניא

 סרעטסיימ ענעזָאלבעגנָא יד ראפ טסַאפעג קיטכיר טָאה סָאוו

 -לֶאה ןקידנעטש רעייז ןוא רעמינפ ענעפַאלרַאפ טיור יד טימ

 .יירשעגדרעד

 ,טיבעג-לעמעמ) גורקעדייה רעגַאל ןיא ןדיי עשיווטיל יד

 א רעטסיימ א ןופ ךיז ןזייוואב םייב ןגעלפ (ןסיירפטסַא

 ןעיירשרעביא ךיז ,עשר
 ! ןגנמ

 השרפ רעד ןיא .ןא טמוק "רעליפש, רעדַא "רעגניז, רעד

 ,רעטסיימ םענופ ןענעשַארטס סָאד ןעוועג ךיוא זיא ןעגניזפיוא

 ןיוש רע טעוו -- ןטעברַא וצ רעווש ןעמעוו זיא סע ביוא זא

 ךיוא רעטסיימ ַאזַא ןגעוו רַאפרעד ךיז ןעמ טגעלפ ."ןפלעה,
 ןעיירשרעביא

 ! םילד רזוע

 טעברַאיבָאגוצ

 .טעברַא-בָאגוצ ראפ קרַאטש רֶאג ןשטנעמ ןבָאה טרעטיצעג

 ַא טיג ןוא עדנַאמָאק ַא וצ רעעזפיוא ןַא וצ טמוק טפָא ץנַָאג

 טינ בור סָאד זיא סָאוו ,"טעברַארעדנָאז, ףיוא ןדיי לֶאצ א םענ

 רעד ךאנ קיטש א ,טעפש יוו קעווַא ךיוא ךיז טיצ ןוא טכייל

 .טייצטטעברַא
 גאלשכָאנ

 רעכעלטנייוועג רעד .ןפורעג ןרעגאל ליפ ןיא ןשטנעמ סע ןבָאה

 ןסע הפסוה יד ןעוועג זיא רעגַאל ןיא "גַאלשכַאנ,, ןופ טייטאב
 ןלייטראפ ךַאנ ןיוש ןעמוקאב רעסע יד סָאוו ,(בור סָאד ,פוז)

 ןעוועג זיא "טעברַארעדנָאז,, יד ךיוא .עיצרָאפ עטמיטשאאב יד ייז

 ץוחא .טעברַא רעכעלגעטדגַאט רעד וצ "גַאלשכָאנ,, א ,הפסוה א

 ,ייברעד פעלק ןֶא טעברארעדנָאז ןפָאלרַאפ ןעוו ןטלעז זיא םעד

 רעקידנעטש רעד ייב ןגַאלש םעד וצ הפסוה א ךַאנ ,ָאזלַא

 ךעלפערט אד "גַאלשכָאג, ףורנָא רעד רעבירעד טָאה .טעברַא

 ,פעלק עיצרַאּפ ַא ךַאנ ןופ רַאפעג רעד ףיוא ךיוא ןעקנווועגנָא

 .ןגָאלש ךאנ
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 רעביא ןורסיח ןייז רעבָא טַאה "גַאלשכָאנ, לֶארַאּפ רעד

 ןרַאפ ךעלדנעטשרַאּפ ןייז טנעקעג טָאה ;םאטשפָא ןשטייד ןייז

 םעד ןטיברַאפ עגיר ןיא ןדיי עשידמול יד ןבָאה .רעעזפיוא

 ףיוא גַאלשכָאנ

 ! תוכמ תופסות רעדַא ! תופסות

 -רעדנָאז ףיוא ןשטנעמ ןֶאט פַאכ ַא סָאד טָאה םוקיטלאב ןיא

 ךיוא ןסייהעג טעברַא
 ! ןעוואינייא

 -לעמנייא עשיאייצילַָאפ עשיסור עקילָאמָא יד טנָאמרעד סָאוו

 -ענָאּפ ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןוא ןדיי רעלוואש יד ןשיווצ .גנוד

 ךיוא םעד ףיוא ןרעה ןעמ טגעלפ שזעוו
 ! ןפייזנייא

 שזַאטַאבַאס

 דלָאב ןדיי יד ןבָאה ןטעברַא וצ טינ טייקכעלגעמ רֶָאנ עדעי

 ענעכלעזא .ןריטָאבָאס וצ רעדַא ןעוררַאפ ךיז ףיוא טצונעגסיוא

 ךיז ןעיירדקעווא םייב ןייז רקיע רעד ןגעלפ ןטייקכעלגעמ

 עטנָאמרעד ןיוש יד ץוחא ןענייז ןלַאפ יד ייב .רעעזפיוא םענופ

 ןעגנַאגעגנָא טיירב ןלָארַאּפ
 ! ךלה

 .ןבָאה וצ ארומ ןיוש סָאוו ַאטינ ;רעעזפיוא רעד קעווא

 טפָא רעעזפיוא ןופ ןדניוושראפ םעד ןגעלפ ןדיי עשיווטיל יד

 טימ ןטיילגַאב
 ! אצוי

 ..!טעברַא טימ גונעג ,ץירפ ןראפ ןעוועג אצוי ןיוש

 קינייוו טפָא ךיז ןדיי יד ןגעלפ רעעזפיוא ןופ ןייזייב ןיא ךיוא
 -- טעברַא רעד ןגעוו ןרעמיק

 ...טייצ ןבָאה רימ

 רעייז טַאהעג ךַאנ ןבָאה סעקַאווטיל יד
 ...דָאב ןיא ץיה א

 רעדא

 עטַאיּפ ןיא ציה א

 ןדיי ןעוועג ךיוא ןעגייז סע -- .(האפ ןיא ןובשח א :ךיוא)

 סייוו רעוו ; טעברַא יד ןקיסעלכַאנרַאפ וצ טרעטיצעג ןבָאה סָאוו

 ןשטנעמ יד טָא .ןאט ראפרעד ךַאנ ןעק רעעזפיוא רעד סִאוו

 ןשינָאריִא ןא טימ טקיוראב ןרעוו סעקַאווטיל יד ןופ ןגעלפ
 ...ךעלקילגמוא

 עצנַאג א ."ץיוו, ןטלייצרעד טיירב א ףיוא קנווונָא רערעטיב א

 דלןרג א וצ ןביירטוצ טכארבעג ןשטייד יד ןבָאה ןדיי לטעטש

 רעוועג-ןענישאמ טימ טלעטשעגנָא ןעוועג זיא םורא .בורג רעס

 ןשטנעמ .טעקַאנ ןָאטסיוא ךיז ןעמעלַא טליופאב ןאמ"ס"ס ןַא ןוא

 טייג רעבָא אד .ןֶאט טינ סע ןליוו ,ןעוועטנוב וצ ןֶא ךיז ןבייה

 טכאמ ריא ,סיוא ךיז טוט ,ןדיי :תולוק טימ ענעדיי א סיורַא

 ... ךעלקילגמוא ןעמעלַא זדנוא ךַאד

 טרַאוו א טימ טכיזראּפ

 רעייז ןבָאה טנעקעג טשרע ןבָאה ןפורנָא ןוא ןלֶארַאפ עלא יד

 עשידיי יד ןשיווצ ןילפיצסיד רעקירעהעג א ייב רֶאנ גנוקריוו

 טנעקעג אד טָאה ראפעג רקיע רעד .אפוג רעטעברַא-סגנַאווצ

 -פיוא םעד רַאּפ טרָאוו ןקירעביא ןֶא טימ ןעמוקסיורַא ןיא ןייז

 ; ןלייצרעד ,סָאוו םיא ןבעגרעביא ,ךֶאנ טדער רעוו ןוא ,רעעז

 רעטנוא רעהרַאפ ןפיוא ןדיי םעד ןעמענ וליפַא רענעי געמ
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 ןדיי םעד ןאד ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ .ןעגנואָארד עבראה

 ןעיירשוצ ןגעלפ רעלווַאש יד ..!(אש =) ןיש חתפ :טנרָאוועג

 ! טעקירוביד וואל

 טינ -- םירוביד ואל רעדָא רוביד אל ןופ טייברַאּפ רעטכייל ַא

 ןרעה ךיוא ןעמ טגעלפ םוקיטלַאב ןופ ןרעגַאל יד ןיא ...! ןדייר
 ! תוומהו םייחה

 עשירעייב יד ןיא ."ןושלה דיב תוומהו םייחה' גָאז ןטיול
 יד ןרעה ךיוא ןדייי רענווַאק יד ןשיווצ ןעמ טגעלפ ןרעגַאל

 גנונערַאוו
 ! םינישלמלו

 ןייק ןייז טינ לֶאז םירסומ רַאפ) "הוקת יהת לא םינישלמלו,,

 יד ייב .הרשע הנומש ןופ ןדיי ןדעי טנַאקַאב זיא (גנונעפַאה

 -עג ַא טימ ןדנובראפ ןעוועג ךֶאנ לֶאראּפ רעד זיא רענווָאק

 ףוס אפאטשעג יד טָאה ענווָאק ןיא .ָאטעג רעייז ןיא שינעעש

 רעד טימ ןעמַאזוצ טארנטסעטלע םעד טריטסערַא 1944 ץרעמ

 ןטניינ ןטמירַאב ןיא טכַארבעג ןעמעלַא ייז ןוא ייצילָאּפְ"ָאטעג

 -םוקמוא םעד רַאפ טנידעג רֶאי עכעלטע ןיוש טָאה סָאוו ,טרָאּפ

 רעד טַאה טרַָאפ ןיא קידנעמוקניירא .ןדיי רעטנזיוט ןופ טרָא

 ןאטעג קנווו א דלאב ,סעקלע ןנחלא ר''ד ,טַארנטסעטלע ןופ שאר

 .הווקת יהת לא םינישלמלו : עטריטסערַאטימ ענייז וצ

 קילפער

 יד טימ ןעגנידרעטנוא ךיוא ךיז ןדיי יד ןגעלפ טפָא ץנָאג

 -ביירטנָא ערעייז ףיוא ןרעפטנעקירוצ ךיוא יוו ,סרעעזפיוא

 טגָאזעגסיורַא טרָאוונגעק רעייז ןדיי ןבָאה לֶאמלייט .ןלעפַאב
 ןוא ,.רעלעפאב םענופ ןיירַא םינפ ןיא ךיילג ,קיכליה ןוא ףראש

 לאמ סעדעי .ןשטנעמ ענעגייא יד וצ טדנעוועג רעמ -- לֶאמלייט

 רעמ אפוג ןדיי יד ןשיווצ טקעוורעד קילפער יד עקַאט טָאה

 -רעטנוא ערעייז ןגעק גנוטלַאה ערעטנומ א ןוא טייקנסיברַאפ

 -פעה ךֶאנ ןרָאוועג זיא טעברַא ענעגנוווצעג יד ןוא ,סרעקירד

 ,ןעוועג זיא גנוניישרעד עכעלטנייוועג ַא -- .טריטָאבַאס רעקיט

 רָאג-רַאג א טימ עדנַאמָאק רעד וצ טמוק רעטסיימ רעד

 ,ןיילַא לֶאז עדנַאמָאק יד ;דרָאקַא ןטעברַא : גיילרָאּפ "ןכיילג,
 עטמיטשאב סיורָאפ עסיוועג א ןֶאטפָא ,רעביירטנָא ןכלעוו ַא ןֶא

 גָאטסטעברַא רעצנַאג רעד ריא ךיז טנכער ןַאד ןוא ,טעברַא
 ראפ הבוט ןייק זַא ,טסווועג טוג ןבָאה ןדיי יד .טרטפעגפָא רַאּפ

 ךיז ןעמ טָאה .ןסיוא טינ סיוועג ייברעד רעטסיימ רעד זיא ייז

 טקנופ ןדעי ףיוא ןעגנודעג ,"עכיילג טימ עכיילג,, יוו ,םיא טימ

 טימ ןעמוקסיורא סרעטסיימ יד ןגעלפ טפָא ...ךַאמפָא םענופ

 -רא, זַא ,טעברַא ןופ טייקיטכיוו רעסיורג רעד חוכמ השרד א
 יד ןיא סעקַאווטיל יד ןגעלפ .."סיז ןבעל סאד טכַאמ טעב

 : הכרב א טימ ןענעשטרובקירוצ ּואכאד ןופ ןרעגַאל
 ..! טיפ ןוא טנעה ךערב

 טפָא ץנַאג סרעעזפיוא עשטייד יד ןגעלפ דייר-רסומ ערעייז
 -עפס עסיורג סלַא ךיז ןעמענרעביא םעד טימ ךיוא ןקיטסעפַאב
 יוו סעקַאווטיל עבלעז יד ןגעלפ .פאלק א ןבעג וצ ןטסילַאיצ
 יטעטילאיצעפס, רעד טָא ןגעוו ןרעפטנעפַָא הענכה טימ

 ...ןצעש וצ סע ןסייוו רימ

 ,אטעג רענווָאק ןיא טלייצרעד ךיז טָאה ןעמ יוו ,רעפטנע אזא
 לעטיק .לעטיק ןאמ"ס'ס םעד ןבעגעג סעקלע ר"ד טרַאד טַאה
 ,ןטסטלע"ןדיי םעד ,ןסעקלע רד ןעמענ םייב לֶאמ ןייא טָאה
 ףיוא טסילַאיצעפס א ןיב ךיא : ןעוועג םידקמ ,רעהרַאּפ ַא ףיוא

 אטיל תודהי

 ןבָאה לֶאז ,"ןענעק סעדעי עצעש ךיא., -- .סָאשדקינעג א ןבעג

 .סעקלע ר"ד ןופ רעפטנע רעד ןעוועג

 ןטכישדטכַאנ יד ךרוד שרעדנוזַאב ,ןרעטעוו עטלַאק יד ןיא

 ךַאנ ןביירטנָא םייב סרעעזפיוא ערעדנַא ןגעלפ ,רעטניוו ןוא

 %| ןרירפנייא ךַאד טעוו ריא ,טעברַא, :"ךעלפעה,, ןבעגוצ

 : קילפער עשידיי יד ןעגנַאגעג זיא םעד ףיוא
 ןרירפ רעדילג יד ןיוש ןָלָאז

 ...וענערב טעברַא יד רעדייא

 טימ ןעמוקסיורא רעפטנע רעבלעז רעד טגעלפ ערעדנַא ייב
 : םָארג א

 ןרירפ רעדילג יד רעסעב ןלָאז

 ןריר החריט וצ ךיז רעדייא

 -עייב יד ןיא ךיז טגעלפ '1ןפאש. ףור"ביירטנָא ןפיוא ךיוא
 : ןרעה ןזָאל ןטעצַאק עשיר

 ...וענעשאפ -- ןענעפַאש

 .עשַאּפ ךיוא ןרעוו ןבעגעג זומ ,ןפאש ןעמ טגנַאלרַאפ

 טימ -- רָאנ טנָאקעג אד ןדיי רעבָא ןבָאה ןטלאה המחלמ

 םעד ןופ ןובשח ןפיוא ןלַאפעג ליטש רעד ןיא ןענייז .תוללק

 זיא סרוק ןטיירב ןיא .'תוכרב,, עטסנדיישרַאפ יד רעביירטנָא
 : ןעגנאגעג סעקַאווטיל יד ייב

 ,ףיט דרע רעד ןיא רע לָאז ןיירַא

 ..!ו גָאטרעמוז א ןיא ןפיולפָא ןֶאק זָאה ַא לפיוו

 המשנ יד ןטלַאהרעד

 גנוגעוואב יד אפוג ךיז ןשיווצ ןרילוגער םוצ ןלֶארַאּפ יד ץוחַא

 ןדיי יד ןבָאה ,טעברַא-סגנַאווצ רעד ייב ַאפמעט םעד רעדַא

 -ראפ טאהעג ךַאנ הרימש רעכעלדנייפ-קיטולב רעד רעטנוא

 ןוא .ןסעומשוצכרוד ןוא ןעיורטרַאפ וצ ךיז םינינע ענעדייש

 דמערפ א זַא ,ןשטנווועג טינ ןעוועג ןדיי יד זיא ייברעד ךיוא

 רעכעלקערש רעד ןיא ...דייר ערעייז ןפאכפיוא לֶאז רעיוא

 טינ שממ ןשטנעמ ןבָאה -! רעגנוה רעד ,רעגנוה רעד ןוא - טיונ

 ןטלַאהרעד ףיוא ןגעוו עטסנדיישרַאפ יד ןכוז וצ טרעהגפיוא

 רֶאג ןוא ,ןרעדנַא םעד טימ רענייא ךיז ןעמ טָאה טהצעעג .ךיז

 ראפרעד ןענייז .ךיז ןפלעהסיורא ןיא ןֶאטעג ךיוא ןעמַאזוצ טפָא

 ןוא ןענימרעט רעדַא ןקורדסיוא עכעלטסניק ןעמוקעגפיוא רדסכ
 ןרעטנוא ןסעומשכרוד ןענעק ךיז ףיוא ךעלטרעוו עלעיצעפס
 ךעלטרעוו ןוא ןענימרעט יד טָא .רעעופיוא ןדמערפ ןופ זֶאנ
 :סעפורג יד ןיא ןלייטנייא טלַאהניא רעייז טיול ךיז ןזָאל
 -ארפ ענעדיישראפ ראפ ןעמענ עטכַארטעגוצ -- .הליכַא א
 ןטייבסיוא םייב ןענימרעט עטצונַאב -- .ןפוליח .ב .ןטקוד
 ."ןריזינַאגרַא, ןוא סעדנַאמָאק .ג .ןטקודַארפ ףיוא ןכַאזטרעוו
 סָאד ןוא סעדנַאמָאק-סטעברַא ראפ ךעלטרעוויסגנוצַאשפָא --
 -נַא רעדַא ןטקודַארפ טעברַא רעד ייב ןגירקניירַא טקישעג
 -ארפ יד ןגָארטניירַא סָאד -- .ןגַארטניירַא .ד .ןכַאז ערעד
 סָאד שרעדנוזַאב ,ןיירא רעגַאל ןיא רעדַא אטעג ןיא ןטקוד
 .רעיוט ןכרוד ןגַארטכרוד

 הליכא

 סֶאוו ןכאז עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד -- הליכָא
 .שטנעמ-טעצַאק ןוא"ַאטעג םעד ןופ חומ םעד ןעמונרַאפ ןבָאה
 ןוא ּווו .ןעמ טמוקַאב ןטקודַארפ עכלעוו ןסיוו ליוו רערעדעי



 תומלש ה

 ,שיילפ ןלייטרַאפ ןגעוו ָאטעג רענווָאק ןיא ןעמ טדער .לפיוו

 : רעביא דלַאב ןדייי ךיז ןגערפ
 ! וררפט רעדָא וממ

 ןגעלפ רענליוו יד ?דרעפ רעדַא רעדניר ןופ שיילפ סָאד זיא

 ןפור טשרּוווגדרעפ רעדַא שיילפנדרעפ
 יהייהייא

 .ןעמוקַאב טפָא טינ טייוו ןעמ טגעלפ שיילפנדרעפ ךיוא רעבָא

 וליפַא ןעוועג זיא בוט"סוי א

 פוז עקידנעשזריה

 דַאטעג רענווָאק יד ןיא יוו ,שיילפנדרעפ טימ טכָאקעג פוז

 .ןפור סָאד ןעמ טגעלפ ןטַאטשראוו

 םיימ

 סָאוו .פוז רַאפ ןעמַָאג רעד ןעוועג ןרעגַאל עלַא ןיא טעמכ זיא

 ןקיסַאפ רעמ א ףיוא ןרידנעטערפ טנעקעג ןעוו ןטלעז טָאה

 -נוא טרירוגיפ טיירב רֶאג פוז-לסעק יד טָאה עטיל ןיא .ןעמַאנ

 ןעמַאנ ןרעט
 קינשוי

 ןיא .עמרַאק-םיריזח סע טייטַאב טקעלַאיד ןשיווַאלס ןיא סָאוו

 עניימעג יד ןעמ טָאה ןטנגעג עשיסורסייוו ערעדנַא ןוא רענליוו

 ףיוא ןגיוצרַאפ פוז

 עקשוי

 טימ ןענעכייצאב ךעלטנייוועג ןעמ טגעלפ לפָאטרַאק
 עקידכעלייק

 -- םוטעמוא טעמכ ; ןפורנָא ענעדיישרַאפ טַאהעג טָאה טיורב
 סחל

 "םחל, םעד טָא טיירדעגמוא עגיר ןיא סעקַאווטיל ןבָאה

 ןקַאבעגסיוא ךיוא טיורב ראפ זיא ןרָאוועג ןוא ,"םלח,  ףיוא

 ףורנָא רעשימייהיליווו ַא
 הטוש רעדָא םלעכ

 ןסייהעג אליממ ןיוש טָאה רעלדנעהיטיורב רעד ןוא
 םכח רעדָא רעמלעכ א

 -עגרעביא ןֶא רעגַאל ַא ןיא זיא ,ןבעל סָאד ןלעטשנייא ץוחַא

 .ןאט לדנַאה א וצ ןעוועג טלַאמעג טינ עקַאט לכש ןטציפש

 קנַאדעג רעד ןיוש .ןסיב רעטסרעייט רעד ןעוועג זיא טיורב

 -ייק םעד גנוגעוואב ןיא טלעטשעג טָאה -- טיורב ןגעוו ןיילַא

 :ןרעה וצ ןעוועג ןרעגַאל ליפ ןיא זיא רַאפרעד .טארַאּפַא
 עקידוועייק

 זיא טנגעג רענליוו ןופ ןוא עילאגטַאל ןופ ןדיי לייט א ייב
 ךיוא ןעגנַאגעגנָא

 עקניּפָאּפ

 .ךארפש רעשירעדניק רעד ןיא טיורב רַאּפ ןימרעט רעטנַאקַאב א

 -ביל רעד ןדיי ליפ ייב ןעמוקעגפיוא ךיז ןופ יוו ןיוש זיא ןֶאד

 -- טיורב ןבַָאל ןצננַאג א רַאפ ףורנָא רעקיצרַאה

 עקשטעמַאמ א
 -עג ןטנווַא יד ןיא ןרעוו טגעלפ סָאוו טיורב לבעל םעד וצ

 -אב ַא ןבָאה טפרַאדעג גַאט ןדעי ןעמ טָאה ,רעגַאל ןיא ןבעג
 .רעלטעצַאק ריפ ראפ זיא לבעל סָאד זַא טוג רָאג .לזמ רעדנוז
 עצנַאג ךיז ןזומ טפָא ןוא ,סקעז ףיוא רעבַא סע טייג בור סָאד
 לבעל סאד זיא גָאט ןצנַאג ןכרוד .ןלייטראפ םעד טימ טכַא

 ןגערפ ךיז טגעלפ ןעמ ןוא ,ןגיוא יד רַאּפ ןענַאטשעג טיורב
 : ןרעדנַא םעד רענייא

 ! הלכ א טנייה טייג םינתח לפיוו ףיוא
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 .טיורב לבעל סאד ןייז טעוו ,סע טסייה ,ןענָאזרעּפ לפיוו ףיוא

 טּוארב ןוא ,"טיירב,, יוו קַאווטיל רעד סיורַא ךֶאד טדער "טיורב.
 .הלכ א -- זיא שטייד ףיוא

 רעטרע ךס א ןיא טאה -- ןעוועג טייקנטלעז א -- רעטופ
 ןסייהעג

 האמח

 -- ךיוא עטיל לייט א ןוא ַאטעג רעגיר ןיא .שיאערבעה ןיא יוו
 עקידווערימש

 רעשזעווענָאּפ ןיא ךיוא ןוא סָאטעג עשיליופ ערעדנַא ןיא
 רעגַאל

 עטנעצרוק רעדָא ףוע ןא

 ןוא) רעטופ -- טימ ךיז טריאיצֶאסַא ,ןוה א וצ ...טופדטופ
 .(סטעפ טימ ךיוא רשפא

 א -- ןעוועג זיא טעברַא רעד ייב תומולח עסיורג יד ןופ

 ןגעלפ עצנַאג געט .ןטכירוצ ןעוו ןענָאק ךיז שטָאכ ןסע ןרעסעב

 ךעלקיטש ,ןטקודַארפ עכלעוו ןפאשראפ וצ ןעז ןשטנעמ ךיז
 וצ יוו טרינַאלפ ץלַא ןוא ,ןכָאק םוצ ץלֶאה

 טייצלָאמ א ןעיוב

 ןפוליח

 -- סטעפ ןעניגרַאפ ךַאנ ךיז רעדַא ,םחל א ןפיוק וצ ףיוא

 טימ -- ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה ןעלקיטרַא ערעייט עכלעזַא וצ

 1 רעגַאל רעדַא אטעג ןיא ןעלטימ יד רעבָא ןעמ טמענ ווו .סָאוו

 ,ןטפעשעג ערעייז ןופ טביוראב ןַאד ןעוועג ןיוש ןענייז ןדיי יד

 ייב רָאְנ ייז ןענייז ןבילבעג .וו"'אא ןכאזטרעוו ערעסעב ,טלעג

 .ןכאזבוטש עטסכַאפנייא יד ייב ןוא םישובלמ ןוא שעוו לסיב א

 טנידעג סע ןבָאה ןגעמרַאפ ןקידרעירפ רעייז ןופ ךעלטשער ָא יד

 ןטייבסיוא םוצ -- הנויח רעייז רַאפ רוקמ-טפיוה ַא יוו ןדוי יד

 טָא טָאה רעטרע עלא ןיא טעמכ .ןטקודַארפ ףיוא רעירַא יד ייב
 ןסייהעג עיצקַאסנַארט יד

 ןפוליח

 -עגוצ רעד וצ "ןעוועקוטשרעד,, וצ ,טיורב לקיטש םעד רַאּפ

 -קַעווַא ךיז ןופ ץלַא רדסכ ןדיי יד ןבָאה ,"ןֶאיִצַאר, רעטלייט

 ןדוי עשיווטיל יד ייב טָאה סָאד -- .דגב ןטצעל ןזיב ,ןבעגעג
 שרד א ןפורעגטיורַא

 לכאל דגב

 ,"שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו, :טָאג ייב טעב וניבָא בקעי
 אד -- ןֶאטוצנָא דגב ַא ןוא ןסע םוצ טיורב ןבעג רימ לֶאז טָאג

 .ןסע םוצ דגב א ,לכאל דגב :רעבָא זיא
 -- רעגייז א ןעוועג זיא ןטייב םוצ הרוחס עטוג רָאג א

 רעייג ַא

 'יוריזינַאגרַא' ןוא סעדנַאמַאק

 עטסרעמ ןיא טָאה טייז רעד ןופ ןטקודָארפ ןעמוקאב סָאד

 "סיורָא .סעדנַאמָאק-ןסיוא ךרוד רֶאנ ךעלגעמ ןייז טנָאקעג ןלאפ

 ַאטעג ןופ ןצענערג יד רעסיוא ץאלפסטעברַא ןא וצ קידנעייג

 -כעלגעמ עכלעוו א ןבָאה טנָאקעג דיי רעד טָאה ,רעגַאל רעדַא

 ייז טימ ןכַאמ ןוא רעירַא טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק וצ טייק

 -סטעברַא עלָא טינ .ןגירק סקיטיינ סָאוו יוזא רעדַא ,רחסימ א

 -לזמ, ַא רענייא זיא .ךיילג ןעוועג רעבַא ןענייז סעדנַאמָאק

 סרעעזפיוא יד ּווו םוקמ א ןיא ןיירָא טלַאפ ןוא "זֶאה רעקיד

 זומ ןעמ ןוא רעטנורַא טינ גיוא ןופ ןזֶאל ,פֶאק ןפיוא ןעייטש
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 ןטימ, ,טנָאמרעד ןיוש יוו ,סע זיא ,ןענהחריט רעהפיוא ןָא

 ןבָאה רֶאנ שטנעמ רעד ןיוש ןֶאק אד ."טנַאה ןיא קילגמוא

 אזַא ןגעוו ךיז ןעמ טָאה ענווָאק ןיא ."עכייוו יד ןייטש א ןופ,

 : טקירדעגסיוא הכרעמ

 עקַאק
 :טייטאב ךיוא טָאה "עקַָאק ןיב ךיא,, ...טינ גיוט'ס ,קיסָאד טינ

 טינרָאג ךיז טזָאל סע ּווו ץאלפ-סטעברַא ןא .טינ רימ טייג סע
 ןסייהעג םוקיטלַאב ןופ ןדיי "ד ייב טָאה ןכאמ

 עדנַאמָאק ענעקורט ַא

 םייב ןעוועג זיא ענווָאק ןיא סעדנאמָאק עטסגרע יד ןופ ענייא
 ןבָאה ןטכיש יירד רעדַא ייווצ ןיא .םֶארדָארעא םעד ןעיוב

 ייב תעל-תעמ ןדנור ןכרוד טעבראעג טרַאד ןשטנעמ רעטנזיוט

 -- ןוא רעגנוה ,ץענ ,טלעק ןיא ,ןעגנוגנידאב עטסרעווש יד

 רעד ...פעלק ,פעלק

 קישטשמַארדָארעַא

 דלַאב ןיוש שטנעמ א :טנַאקַאב ןעוועג זיא ָאטעג רענווָאק ןיא

 רעטצעל רעד ןופ עקַאט .עטסַאק רעלַאיצֶאס רערעדנוזאב א ןופ

 יד ןפאלקפָא ןגעלפ ןשטנעמ יד .רעטקירדרעטנוא עמַאס ןוא

 ,ןדיי ענעגייא יד ייב ןטעב ךיז ןוא טמא-סטעברַא ןופ ןריט
 זטלעז .ץאלפ-סטעברא םעד ןטייב לֶאמָא-ןעוו ןיוש ייז לֶאז ןעמ

 עקיטולב ערעייז ראפ רעיוא ןא ןענופעג ךיז טֶאה סע ןעוו
 .תונעט

 ...קישטשמַארדָארעַא רערעטצניפ א

 סָאד .ןיילא ךיז רעביא פאק ןטימ ןעלקַָאש עטלוועַאב יד ןגעלפ

 ייב ךיוא ןעמ טרעוו ,ןריובעג לזמ ןרעטצניפ ַא ןיא :ןסייה לֶאז
 ןפיוא ךיוא טעווערַאה ןעמ ןוא ,טרעטצניפראפ טעברַא רעד

 ...רעלטכישטכַאנ ַא -- טכאנ רערעטצניפ רעד ךרוד םָארדַארעַא

 יד ןעוועג ענווָאק רעבלעז רעד ןיא זיא טרָא רעסעב טינ ַא

 ,"רעגניפליב ןוא ןירג,, עמריפ-יוב רעשטייד רעד ייב טעברַא
 ןסייהעג ןדיי יד ייב טָאה סָאוו

 רעטיב ןוא ןירג

 עדנַאמָאק ַא סיורַא טקיש ןעמ ןעוו ,ןעוועג זיא רעגרע ךֶאנ
 -ארפ םענעסַאלשעגפָא גנערטש א ןיא וווצעגרע (טרינרעזַאק)

 ןענייז ךַאוו יד ןוא ןעגנוגנידאב-סטעברַא יד ןוא ,םוקמ"ץניוו

 רעגנוה ןופ ןשטנעמ יד רעטנוא שממ ןעייג ָאד .עמַאזיורג טרַאד

 ךיוא ש"בצ טייצ עסיוועג א זיא טרַא-סטעברַא ַאזַא .ןייפ ןוא

 יד ןגעלפ .עגיר ייב ,עניילֶא ןופ רעבירג"ףרָאט יד ןיא ןעוועג

 ףיוא ןגָאלק ,ןלַאפעגניירא ןיהַא ןענייז עכלעוו ,ןדיי עשיווטיל

 זיא'ס זַא ,עניילֶא רעייז

 ונילע

 ןעמ טייפש םעד ייב ןוא ןענוואד עדנע םייב זיא "ונילע,

 ןיוש זיא ,ןרעלקרעד סעקַאווטיל יד ןגעלפ ,עניילָא ךיוא .סיוא

 ןיא זיא לטרעוו סָאד ..."'המשנ רעד טימ ייפש א ןוא ןבעל עדנע,

 עטכעלש ַא טרָאד ןריזירעטקַארַאכ םייב ןוא ,קעווַא טיירב עגיר
 ַא וצ ןעוועג גונעג זיא עגַאל עסואימ א םתס רעדַא עדנַאמָאק
 : ןֶאט גָאז

 ...קידונילע

 סע ּווו ,"ןלעטשרסטעברא, ערעסעב ךיוא ןעוועג ןענייז סע
 ןבַאה ןשטנעמ יד .ןריניבמָאק ,ןכאמ סָאוו אי ןזָאל ךיז טגעלפ

 רעייז טָאהעג טרָאד
 ענילאמ

 וצ טייהנגעלעג עקיסאפ ,עלעקניוו עטוג סָאד

 אטיל תודהי

 לקעפ א ןכַאמ
 ,םייהַא ןעמענוצטימ ףיוא ןטקודַארפ לקעפ א ןגַאלשפיוא וצ

 רעד ןעוועג זיא סָאד -- ,ןיירַא רעגַאל ןיא רעדַא ַאטעג ןיא

 .טייציָאטעג רעטשרע רעד ןיא ענווָאק ןיא "ענילַאמ, ןופ טשפ

 .רצוא רענעטלַאהַאברַאפ ַא ןעוועג "ענילַאמ, א זיא עגיר ןיא

 ,ענווָאק ןיא ךיוא םעד ךַאנ ןוא ,ענליוו ןיא טָאה רעטעפש

 "ריקסַאמראפ א ,שינעטלעהַאב א טרירוגיפ "ענילאמ, רעטנוא

 ,לג'דא םעדיוב ,רעלעק רעט

 סָאוו טנעקעג טָאה רע ּווו טרָא ןַא ןיא טעברַאעג רענייא טָאה

 טָאה רענעי זַא ,ןסייהעג ללכ ךרדב ןשטנעמ ייב סע טָאה ,ןבָאה

 עדנַאמָאק עטעפ ַָא

 טנעקעג טָאה טרָא ַאזַא ןופ טייקרעסעב ןוא "טייקטעפ,, יד

 סָאד ןוא רחסימ ַא ַאד ןכאמ וצ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןייטשַאב

 ןעמוקאב ךיוא ןדיי יד ןגעלפ סעדנאמָאק ערעדנַא ןיא .ןכיילג

 ,"עטעפ, יד וליפַא ,רעצעלפ-סטעברַא עלַא ןיא טינ .םייריש ,ןסע

 ץנָאג .ךיז ראפ ןֶאטפיוא סָאוו אפוג טרַא ןפיוא טזָאלעג ךיז טָאה

 דנגּפָא ךיז טזומעג ,ראפעג-סנבעל רעטנוא ,דָיִי רעד טָאה טפָא

 -טסירק עקיאייברעד ןיא ןפַאכניירַא ךיז ןוא עדנַאמָאק ןופ ןענעב

 .רחסימ א ןריפכרוד סע טרָאד ןוא ,רעפרעד רעדַא רעזייה עכעל

 ןדוי עשיווטיל ייב טָאה עדנַאמָאק ןופ הקיתשב ןעיצפָא סָאד

 ןסייהעג

 \ַארק א

 -- ךיוא .ץַארק א ןכַאמ :רעדַא
 ןזָאה

 .ןפיולטנַא ןוא 'זֶאה., ַא ןרעוו

 ןופ ןרעוו םלענ טזָאלעג רעדנוזאב ךיז טַאה ענווַאק ןיא
 .וש רָאיאמ ןופ טריפעגנָא ןעוועג זיא סָאוו לעטשטעברא רעד

 ןפורעג עדנַאמָאק ןייז ןעמ טָאה
 עדַאגירב-ןָּאה

 -כרוד טזָאלעג טפָא ךיז טֶאה סעדנַאמָאק ערענעלק יד ןיא

 ןכַאמרַאּפ ןלָאז ייז ,ןשטייד-טינ בור סָאד ,םירמוש יד טימ ןעמוק
 .עלייוו א ףיוא ןדנווושראפ טרעוו ןדיי יד ןופ רעוו תעב ,גיוא ןַא

 ,דחוש ןבעגניירא ןזומ ןדיי יד רעבַָא ןגעלפ רַאפרעד
 סעקשַארפ

 .ןסייהעג סע טָאה ענווָאק ןיא יוו

 ןבָאה ,ןטייבסיוא וצ סָאוו ףיוא רעדַא ,ןפיוק וצ ןעלטימ יד
 .ןטעצַאק יד ןיא שרעדנוזאב ,טַאהעג ןדיי יד לֶאמ עלא טינ ךיוא

 -- רעזייה עכעלטסירק עקימורַא יד רעביא ןזָאל ךיז ןעמ טגעלפ

 ןערַאנש סָאד ןדיי ןבָאה ,ןענערָאנש ,ןסע וצ סָאוו טסיזמוא ןטעב
 ףיוא -- "טשיווטילראפ,, ךיוא ןיוש רעניווטיל יד ןשיווצ

 עטירָאנש

 ףיוא ןזַאל ךיז, רעדַָא ,"עטירָאנש ףיוא ןייג, ןגעלפ ןשטנעמ

 ןרַאוועג ןפאשעג וליפַא זיא אטעג רעלוואש ןיא ."עטירָאנש
 :יוזא טגנילק זרעפ ןייא ןוא ,ןיטייח הנח ןופ ,?עטירָאנש,, דיל א

 ,ןעוועג טנייה ךיא ןיב עטירָאנש ףיוא

 ,ןעזעג טינ (טסיצילָאּפ ַא) לפענק ןקנַאלב ןייק ןוא

 -- ךס א רֶאג טרַאד ךיא באה ןגַארקעג ןוא

 ! ךַאווש זיא ןעמ זא חוכ ןעמ טמענ ּווו ,ךא

 ,רעטרע יד טנכערעג ךיוא ךיז ןבָאה ןטעברַא םוצ טכעלש טינ
 אפוג טרַא ןפיוא טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ יד וו
 ןפאכרעטנורַא וצ -- ךיז טייטשרַאפ ,עקיזיר רעסיורג ייב --



 תומלשה

 ילעיציפָא, טעמכ ןיוש טָאה סָאד יוו רעדָא ,ךיז ראפ סָאוו

 ןסייהעג
 ןריזינַאגרָא

 ןעוועג ליפ וצ ןיוש זיא "ןריזינַאגרַא, טרָאוו סָאד לייוו ןוא

 דנַא ךיוא םעד ףיוא ןצונַאב ןעמונעג ןשטנעמ ןבָאה ,טנַאקַאב

 טרעהעג ןעמ סָאה ןדיי עשיווטיל יד ןשיווצ .ןקורדסיוא ערעד

 ןשינָאגרַאשז ַא סעפע

 יסמָאק
 ייב ןטעברַא וצ ןרָאוועג טייטשַאב ךיוא ןשטנעמ ןענייז טפָא

 לד ןעוועג ןענייז סָאד .ןטקודָארפ ןופ ןעניזאגאמ עשירעטילימ
 סעדנַאמַָאק ענעדלָאג

 ןענעק וצ סנַאש ןימ ַא טַאהעג אד טָאה ,טריקיזיר טָאה סע רעוו

 רַאפ ןטקודָארפ שממ עקַאט ןעמענרעטנורַא טייהנגעלעג א ייב

 ןסייהעג עיצקַאסנַארט ןימ אזַא טָאה ָאטעג רעלוואש ןיא .ךיז
 עקסורד יד רעבַאל

 רענעי, רעדָא ,"עקסורד יד רעּבַאל ןופ טבעל שטנעמ רעד,

 רעלוואש יד ןגעלפ יוזַא -- "עקסורד יד רעבַאל טכאמ
 דאל .ןדוי א ןופ רוקמ"הנויח םעד ןלעטשטסעפ טפָא ץנַָאג

 אקסורד :ןענעבנג ,קניל ףיוא ןעמענ -- עודיכ זיא ןרעב

 ןעמוקעגפיוא זיא לטרעוו סָאד ןוא .ץלָאז זיא -- שיווטיל ןיא

 םורא טעברַא רעד ייב ןבָאה ןדיי רֶאּפ א .היהש השעמ א בילוצ

 דיצַאנ בייהנָא ןיא סָאוו ,ץלַאז טימ ןָאגַאוו א טקעמשרעד ןאב

 דלַאב טָאה רענייא .טייקנטלעז א ןעוועג סע זיא עיצַאפוקַא

 וצ ץלאז םעד ןטיש ןעמונעג ןוא ןַאגַאוו ןיא טצנַאטעגניירא

 ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,דָיִי רעטייווצ רעד .עברַאט ןיא ךיז

 רעבַאל :טקיטומעג ץלַא םענייז רבח םעד טָאה ,הרימש ףיוא

 ...! עקסורד יד

 ךיז ןבָאה טייל עקראטש יוזא ןוא םינסחי רָאנ זַא רָאלק

 ןבָאה ,ללכב .סעלעטש"סטעברַא ערעסעב וצ ןגַָאלשרעד טנעקעג

 -סיורַא ץַאלפיסטעברַא ןא ףיוא ווּ ןעגנוגנידַאב יד רֶאנ ךיז

 טימ טרָאד ןשטנעמ יד ןבָאה יוזַא ,סטכער סעפע ראפ ןזיוועג

 א רַאפ טרעלקרעד ךיז סָאּפִאק רעדַא סרעריפנענָאלֶאק ערעייז
 עדנַאמָאק ענעסָאלשעג

 -- ערעגרע יד ןופ ןדיי .ןזָאלעגוצ טינ "ןדמערפ,, ןייק ןיוש ןוא

 יד ןיא ןסייר רדסכ רעבָא ךיז ןגעלפ סעדנַאמָאק -- "ענעקורט,

 ייב ןבָאה טייל עפיקת יד .סעדנַָאמָאק -- "עטעפ, -- ערעסעב

 "ענעקורט,, יד טָא ,ייז ןקיוראב וצ יוו טסווועג ןיוש לֶאפ אזא

 םענייא אזַא רענווָאק יד סע ןגעלפ ןקורט רָאג עקַאט .ןשטנעמ

 זיא אד זַא ,ןרעלקרעד
 לזמ ןייד טינ

 ןיוש זיא לטרעוו סאד .עלעזַאמ ןייד טינ : רעשימייה ךֶאנ ,רערַא

 א וצ ןֶאט גָאז א ןעוועג גונעג זיא סע זַא ,קעווַא טיירב יוזא

 זַא ,עלעטש-סטעברַא רעכלעוו ַא וצ ךיז טסייר סָאוו ,ןשטנעמ

 עדנַאמָאק א ןופ ךיז טלדנַאה אד

 סע - עד - ןע

 ךיז טָאה רעטעדווירקעג רעד ןוא -- לזמ ןייד טינ ,רוציקב

 ןיוש עקַאט לֶאז :ץכערק א טימ ןטסיירט רֶאנ טנָאקעג ןאד ןיוש

 עדנע יד ןעמעוו ,טַאסערדַא רעד ..!(םיא) םע עדנע -- ןייז

 .רָאלק ןעמעלַא ןעוועג זיא -- ןשטנּווועגוצ סע טרעוו

 ןוא ןטסיצילָאּפ יד ןַאד ןענייז ,דייר ןייק ןפלָאהעג טינ טָאה

 ,"עדנַאמָאק רענעסַאלשעג. רעד ףליה וצ ןעמוקעג ךַאוו-רעיוט

 ןעמ טָאה רעגַאל רעדָא רעיוט"ָאטעג ןופ ןזַאלסיורַא םייב ןוא
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 ןשטנעמ "עקיטייז,, יד

 ןטינשעגפָא

 רעטיב תמאב גַאט םעד ןיוש טָאה "רענעטינשעגפַא, רעד ןוא

 טאדידנַאק רעטשרע רעד ןעוועג ןיוש זיא רע ;ןטינשעגפַא

 רעיוט םייב ךיז ןבָאה סָאוו סעדנַאמָאק ערעגרע עלַא יד וצ

 ןטיירטש יד ייב טגעלפ ןלַאפ ערעדנַא ןיא -- .טכַאמעגרעטנוא

 ןַא וצ ןייגרעד ץאלפ-סטעברַא ןַא ןגעוו
 עוויסנעפָא

 -ַארעַא ערעטצניפ, ןעוו ,ןסייהעג ענווַאק ןיא סע טַאה יוזַא

 עינַאפמָאקב ןכאמ רעיוט"ָאטעג םייב ןגעלפ "סעקישטשמַארד

 וצ גנורעדַאפ רעד טימ עדנַאמָאק רערעסעב א ףיוא ףירגנַָא ןַא

 -סטעברַא יד טימ ,טייצ רעצרוק א ףיוא שטָאכ ,ךיז ןטייב

 א ןיא ךיז ןסיירניירַא וצ עקַאט ןעגנולעג ןעמעוו זיא .רעצעלפ

 ןסייהעג סע טָאה ,"עדנַאמָאק עטעפ,
 עיזֶאווניא

 ןגַארטניירַא

 ,עדנַאמָאקזןסיוא ןַא ךרוד ּווו ןטקודַארפ ןעמוקַאב ןיוש ןטימ
 לקעפ סָאד ןעגנערבניירַא וצ יוו גרָאז יד ןביוהעגנַא ךיז טָאה

 .היגוס עטכייל ןייק טינ רֶאג .ןיירַָא רעגאל ןיא רעדָא אטעג ןיא

 ןסייהעג סע טָאה ענליוו ןיא
 ועוועשַאווניירַא

 -- ךרוד סע טריפ סָאוו ,ןיילַא רבדי-לעב רעד ןוא
 קינווָאשַאוו

 רעד ,רֶאג זיב קיטכיזרַאּפ ןייז טזומעג טָאה קינווָאשַאוו רעד

 -רעטנוא ןוא ןלַארטנָאק ענעדיישרַאפ יד ןייגכרוד םייב רקיע

 לקעפ ןצנַאג ןטימ טנָאקעג ןעמ טָאה ָאד .ןעגנוכוז
 ןענערבפָא

 קינווָאשֶאוו רעד .ןדיי עשיווטיל יד ייב ןסייהעג טָאה סע יוו
 טוג טזומעג לקעפ ןייז טֶאה

 ןעווענילאמרַאפ

 ןשטנעמ יד ןגעלפ בור סָאד .קילַאפפיוא ןייז טינ לֶאז סע

 -עפָא, טוג ,רעפרעק םורא ףייטש ןטקודַארפ יד ןעלקיוומורַא
 ןרעוו ,"ןריר

 ןלַאוושעג

 ןפורעג סע ןעמ טַאה ענליוו ןוא ענווַאק ןיא
 סערפמַאק א

 רעד רעטנוא טנרַאפ "סערפמַאק,, םעד ךיז טכאמ יורפ א ןעוו
 ןפורעג רענווַאק יד סע ןבָאה ,עזולב

 העונצ א

 -רעד ךיז ןבָאה רענווָאק עבלעז יד סָאוו טָאדקענַא ןַא בילוצ

 םוצ טיירג ןענאטשעג ןיוש זיא עדנַאמָאק-ןעיורפ א .טלייצ

 םעד ךיז טָאה .ָאטעג ןיא קירוצ ץֶאלפ-סטעברַא ןופ שרָאמפָא

 דלַאב טָאה יד .לדיימ א ןאט וצ "עפעשט,, א טסולגרַאפ ןטסָאּפ

 אזא סע וטסיב ןֶא ןעוו ןופ, .ןריטסעטַארפ ףראש ןעמונעג

 אד גַארט ךיא ,טסרעה, .עטרבח יד ריא טגערפ "1 העונצ

 .ענעי טרעפטנע "...!רעטופ אליק 2 טקַאּפרָאפ
 ןסייה ללכב ענליוו ןיא טגעלפ לקעפ א ךיז טימ ןגָארט סָאד

 הריגפ ַא

 -- רעלוואש יד ייב
 הכמ א

 ,(דנאטשרעדיוו םוצ) רעוועג ןופ ןענאטשַאב לקעפ סָאד ךַאנ זיא
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 "הריגפ,, ןופ רענליוו יד ייב ןיוש זיא ,לגידא ןרעוולָאווער יוו

 ןרָאוועג
 רזממ א

 -עג .ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טָאה "רזממ,, א ןעוועשַאווניירַא ןטימ

 .רעמ ךרע רעד טינ רעקיטכיזרַאפ ןייז טזומ

 ןבָאה סעדנַאמָאק עטעפ רעדַא ענעדלָאג יד ןופ ןשטנעמ יד

 טינ לֶאז אטעג ןיא רעקקירוצ רעייז זַא ,טלגילקעג דימת ךיז

 טמוק ןדיי יד ןופ םָארטש רעניימעגלַא רעד ןעוו ,טכַאנ ראפ ןייז

 -גנַאגניירַא םייב ךאוו יד זיא טייצ רעד ןיא .טעברַא רעד ןופ ןא

 .רעגנערטש ליפ לֶארטנָאק יד ןוא טקרַאטשרַאפ ןעוועג רעיוט

 וצ ןריניבמָאקסיוא סעדנַאמָאק עטוג יד ןופ ןשטנעמ יד ןגעלפ

 ררעירפ יד ןיא ךעלקעפ "עגולק,, ערעייז טימ ךיז ןזַאלרעטנורַא

 ָאטעג רענווָאק ןיא .ןגָארטכרודַא טוג אליממ ןוא -- ןהעש עקיד
 ןסייהעג ייז ןבָאה

 ןטסיטושַארָאפ

 עניוזא ךיוא ןעוועג ענווַאק רעבלעז ןיא רעבַָא ןענייז סע

 ןעגנערבניירא הרוחס רעייז ןגעלפ עכלעוו ,סרעמענרעטנוא

 -- ןוא טכַאנ ןטימ ןיא עקַאט ,ןהעש ערעטעפש סָאוו ןיא אקווד

 ןשטנעמ יד ןגעלפ לקניוו טגיילעגפָא ןַא ןיא .םיוצ ןכרוד רָאנ

 וליפא -- ןריפניירַא ןוא ןטַָארד יד גנַאווצ א טימ ןדיינשכרוד

 -עג רעדיוו םיוצ רעד טגעלפ םעד ךַאנ ךיילג .יק עקידעבעל

 טֶאה שראמ"טכַאנ רעטגַָאוועג אזַא .גנונעדרַָא ןיא ןרעוו טכארב
 -- עמָאנער ןייז טַאהעג ןיוש

 טולשרַאפ-סייר ןכרוד טנאסעד

 עטגיילעגפַא ןיא זייוונטייצ ךיז טָאה ָאטעג רענווָאק ןיא

 ןעלדנַאה טזַאלעג םיוצ םייב (עקיזיר סיורג רעטנוא) ךעלעקניוו

 ןעגנערב טייז רעטייווצ רעד ןופ ןגעלפ עכלעוו ,רעירַא יד טימ

 םייב לדנַאה ןריפ וצ ןסָאלשטנַא דָיי ַא ךיז טַאה .ןטקודָארפ

 ףוראב ןטימ ןרָאוועג טניורקַאב רע זיא ,םיוצ
 קינמָאצ

 גנוריפנַא ענעגייא

 ,ןטַארנעדוי יד רעדַא ,סָאטעג יד ןיא סרעגָאזרָאוו עשידיי יד
 יוו ,םינינע עכעלרעניא ךס א טימ טריפעגנָא בור סָאד ןבָאה

 ןבָאה טאהעג .א"א ץֶאלפניווו ַא ןבעג ,ןטקודַארפ יד ןלייטרַאפ

 ,עדנַאמָאק-סטעברַא ןא ןלעטשנעמַאזוצ םייב העד א ךיוא ייז

 רעד ןֶא .ןדיי א ראפ ץַאלפסטעברַא םעד ןעמיטשאב וצ רעדַא

 -עג ערעייז רעדַא ,טארנעדוי ןופ רעדילגטימ יד ןופ ףליהטימ
 -אבניירַא טנָאקעג ךיז רעוו ןטלעז טָאה ,םיברוקמ ןוא ןפליה

 .לעטשסטעברַא רערעסעב א ןיא ןעמוק

 םיפיקת

 ,ָאטעג ןיא ךעלרעשרעה ענעגייא ךֶַאנ ןוא תועדיילעב יד

 ןופ עמריפ יד ןגַארטעג ללכב ןבָאה ,ןרעגַאל יד ןיא ךיוא ןוא
 טייל עקרַאטש

 חוכב טאהעג קידנעטש טעמכ ןבָאה סרעריפנָא ענעגייא יד

 זיא ; סטכעלש םענייא ןַאט וצ ףיוא לסיפ א ןלעטשרעטנוא וצ

 םענייא אזא ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה ,ןלעפעג ןעוועג טינ רעוו ייז

 רערעווש ןופ זַא ,"עדנאמַאק רעתמא, רעד ןיא ןקוררַאפ וצ

 עבלעז יד ."ןעזסיורַא טינ פֶאק, רעד םיא ךיז לֶאז טעברַא

 יד ,ןראשוצ רעדָא ,ןבעג טנָאקעג ךיוא רעבַא ןבָאה םיפיקת

 אטיל תודהי

 ,עיצקעטַארפ ןטלָאגעג םוטעמוא טעמכ טָאה אד .עדנַאמָאק עטוג

 רעדַא
 עיצקעט

 ןופ גנוקריוו ןוא חוכ רעד .ןקירדסיוא ךיז ןגעלפ רענליוו יד יוו
 טכאמעג סע טרעוו ןעוו ןטלעז רעבַא ,סיורג זיא "עיצקעט,

 -עיצקעטַארפ יד טָא טָאה .ליטש ףיוא ץלַא בור סָאד .ןפָא

 עקרַאמ-טנעטַאפ יד אטעג רענווָאק ןיא ןעמוקַאב טפַארק
 ןימָאטיוו

 רעסיורג רעייז ןופ ןוא ןענימאטיוו ןופ ליפ יוזַא טדער טלעוו א

 ..ןעז וצ טיג לקיטרַא םעד זיא שממ גיוא ןרַאפ ןוא -- גנוקריוו

 ,רעוטפיוא רעד טָא ,הבוטדלעב רעד ןסייהעג טָאה "ןימאטיוו,,

 לבקמ רעד .הארנ וניאו האור רעד ךיוא רעבָא ייברעד ןוא

 -נורא ליטש,  םיא טלַאה ןוא ןימאטיוו ןופ טסינעג סָאוו ןיילַא
 ןסייהעג טָאה ,"ןעגנולשעגרעט

 קישטשנימַאטיוו

 -אלק רעייז ןבָאה ןענימאטיוו עשיניצידעמ ענעי יוו טקנופ ןוא

 דרֶאפ טפעצער רעיינ רעד ךיוא זיא (ב, ם, 6...) עיצַָאקיפיס
 ןיא ןרָאוועג טרילומ

 > ןימַאטיוו

 ןופ ךיוא ןוא) עיצקעטָארּפ ןופ באטשכוב רעטשרע רעד זיא
 ןרעטיב ןייז טנייווַאב -- .(ןבעגעגוצ ערעדנַא ןבָאה ,ךרַאפ

 -שמָארדַארעַא, רענווָאק רעד דיל-ָאטעג א םענייא ןיא לרוג

 עדנַאמָאק רערעסעב א ןיא וצ טינ םיא טזָאל ןעמ סָאוו ,"קישט
 -- ןטעברַא וצ

 -- ןימַאטיוודעפ רעד טלעפ רימ לייוו

 ...ןיהַא טינ ןוא רעהַא טינ זיא
 ךיוא אטעג ןיא ןעוועג

 ןענימַאטיוו עליוה

 קראטש ןעוועג ,שיט ןיא דצ ןתמא םעד טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז
 עלעטרע ןעמערַאוו א ןיא ךיז ןעמוקַאבניירַא םייב טרישזעטַארפ
 ענעדיישרַאפ יד ןגעק טצישעג טיירב ןרַאוועג ללכב ןענייז ןוא
 ךיוא ןעמ טגעלפ יד ףיוא ,ןשינעקישסיורַא ןוא ןשינעקישנָא
 ןענייז ייז זַא ,ןגָאז

 טרינימַאטיוו

 ןופ ןוא טנרָאפ ןופ טרינימַאטיוו : רעכעלריפסיוא ךֶאנ רעדָא
 .ןטניה

 אטעג רענווָאק ןיא .ןזָאלנימַאטיוו םעד ןעוועג זיא רעטיב

 ןיא זיא סָאוו ,לדיימ א ןגעוו ןלייצרעד עקַאט ןעמ טגעלפ

 עדנַאמַָאק יד ריא ןטייב חוכמ ןעמוקעג טמַא-סטעברַא ןקיטרַאד

 טגיילעגפיורַא שיט ןפיוא יז טָאה ייברעד ,רערעסעב א ףיוא
 .סעלעביצ ייווצ

 רֶאּפ א טלעטשעגנָא טָאה -- ?ןטייטַאב סאד לֶאז סָאוו --
 .הלעי רעד ןגיוא

 לדיימ סָאד טָאה -- ןימָאטיוו רעצנַאג ןיימ זיא סָאד טָא --
 .טרעפטנעעג

 "אב דחוש רעד טָא לֶאז אט ,ָאטינ זיא עיצקעטַארפ ןייק זַא

 עקַאט ךאד זיא בגא .ןימאטיוו םענעמונעגנָא םעד ראפ ןייטש
 ...ןענימַאטיוו ןופ רוקמ ןימ א יוו טנַאקַאב טיירב עלעביצ

 רעמַאט ןוא .רעיוהעגמוא ןעוועג זיא ןימאטיוו א ןופ חוכ רעד

 תוחפה לכל ןייג לֶאמ א טזומעג ןיוש קישטשנימַאטיוו ַא טָאה

 טכאמעג סע רע טַאה ,עדנַאמָאק רערעגרע ןַא ןיא גָאט א ףיוא
 א ךרוד



 תומ לש ה

 ךאלמ

 ךיז טגעלפ לפָאטרַאק עכעלטע רעדַא טיורב לקיטש ַא ראפ

 םייב .ךרפ תדובע לכ ףיוא םוקמ אלממ א ןעניפעגנייא ןיוש

 ךיז ןגעלפ ,עדנַאמָאק רעד ןיא "ךאלמ,, ַאזַא ןופ ךיז ןזייוואב

 ןופ ןגירקסיורא וצ ןֶאט םענ ַא ןשטנעמ עקירעביא יד דלַאב

 ןייז טנייה סאד זיא רעוו ,םיא

 טָאג

 טֶאה סָאוו ,טַארַאּפַא רעשידיי רעכעלרעניא רעצנַאג רעד

 ןפאש,, טזומעג רדסכ ןוא ןטפערק-סטעברַא יד טימ טריפעגנָא

 ןסייהעג סָאטעג ליפ ןיא טָאה ,'ץֶאזנייא םעד
 לדניזעג סאד

 דניירַא סנטסָאּפ ערעסעב יד ףיוא אד טָאה רעריפנָא רעדעי

 טָאה "לדניזעג סָאד, .רעדורב ןטוג א ,בורק א םענייז טצעזעג

 ייז ןענייז טעמכ עלַא ,שידיי טדערעג ןעוו ןטלעז ךיז ןשיווצ

 ןפורעג ךיז טָאה'מ ןוא "וד רעפ., ןעוועג ןרעדנַא ןטימ רענייא

 טמַא-סטעברַא רעד טָאה אמעט יאהמ ;ןעמענ עטשרע יד ייב

 ןופ ןעמַאנ םעד ןעמוקַאב בייהנָא םייב ךיילג ענווָאק ןיא

 עשימ -- עשַאי -- עשַאס

 ןוא טארנטסעטלע רענווָאק רעד ווו זיוה סָאד יוו יוזַא ןוא

 -ַאק םעניורב ןופ ןעוועג זיא ,ןענופ;ג ךיז ןבָאה טמַָא-סטעברַא

 הלשממ-ןדיי רעד ןופ ץנעדיזער עצנַאג יד טרָאד ןיוש טָאה ,ריל

 ןסייהעג
 זיוה עניורב סטד

 ענעגייא יד ןופ הבוט א ןגירקוצסיורַא ןדיי א םתס רָאפ

 -קעטַארפ א ןֶא .עבטה ךרדמ הלעמל ןעוועג זיא ,ןטנענימָארפ

 רֶאנ ןבָאה ייז ןופ ןעמ ןֶאק עיצ
 - עפכייוו יד ןייטש א ןופ

 .ןדיי עשיווטיל יד ןופ ןרעה ןעמ טגעלפ
 צכעקולש א ןטיוט ָא ןופ רעכיג

 - הבוט א הלעי א ןופ יוו

 -אטעג ערעייז ןגעוו ןדיי רענווָאק יד ןופ גנוניימ יד ןעוועג זיא

 ."תולעי,, יד ,םינודא

 ןטנענימָארּפ יד ןופ סערדַא םעד ףיוא ןגעלפ רעלווַאש יד

 :הללק ַא ךיוא ןעוועלאשז טינ
 ןאמ ןטסעב סעד

 ..םסס טימ עקרעקוצ א

 ןעוועג עלַא טעמכ סרעכַאמ עפיקת יד טָא ןענייז בור יפ לע

 -כעלטרצווטנאראפ רעכע;:טפאשלעזעג רעכלעווַא ןֶא ןשטנעמ

 םענעביוהעג-טינ א טימ ךיוא לסיב טכער ַא ייז ןופ ןוא ,טייק

 .רבע
 ךוש רעמווק רעד

 לטרעוו סָאד .םוקיטלַאב ןיא לטיט א ייז ראפ ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןופ רעציזרָאפדעציוו םעד ןופ דייר יד ףיוא טריזַאב ךיז טָאה

 יאמלה ,םיא וצ הנעט א ףיוא .ָאטעג רענווָאק ןיא טַארנטסעטלע

 עצנַאג א ןֶא טריפ ָאטעג ןופ טַארַאּפא ןכעלרעניא םעד טימ

 ןרעיודאב טימ רע טַָאה ,ןעניושראפ ערעביוז טינ טייוו ןופ ייר

 "...? ךוש ןכיילג ַא ריא טליוו סופ ןעמורק ַא וצ, :טרעפטנעעג

 טרעביירטנָא

 -סרעעזפיוא ערעדנַא ןוא סרעטסיימ ,סנטסָאּפ עשייוג יד ץוחא
 -עגסיוא ייז ןופ ןדיי יד ןענייז טעברַא יד ייב סאוו ,םיעשר
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 סעדנַאמָאק עשידיי יד ןיא ןבָאה ,תורצ עטנערבעג יד ןענַאטש

 -ןפורג עשידיי ענעגייא יד עלֶאר עסיוועג א ךיוא טליפשעג

 לד טָא ןגעלפ סָאטעג יד ןיא .סרעריפנענָאלָאק רעדַא עטסטלע

 -סטעברַא עשידיי יד ןופ ןרעוו טמיטשַאב בור סָאד ןשטנעמ

 רעד ןענַאטשַאב הליחתכל ןענייז ןטכילפ ערעייז ןוא ,ןטמא
 וצ ייז טימ ןייגטימ ,סעדנַאמָאק יד ןרימרָאפ ןפלעה ןיא רקיע

 סָאוו ןטעטילַאמרָאפ עכעלטפירש ןליפסיוא ןוא טעברַא רעד
 -ַאק ערעייז ןופ קיטסיטאטס רעד טימ ןדנוברַאּפ ןעוועג ןענייז

 ןעיצגיירַא ןעמונעג רעמ ץלָא רעבָא ןבָאה ןשטייד יד .סעדנאמ

 רעטנוא ןוא ,טעברַא רעשירעעזפיוא רעד ןיא ןשטנעמ יד טָא

 ןדיי יד ןופ ערעדנַא ךיוא טייצ רעד טימ ןענייז העפשה רעייז

 -ֶאק 8 ..רעדירב ענעגייא יד ףיוא -- סרעביירטנַָא ןרָאוועג

 טייצ רעטשרע רעד ןופ ןיוש סעקַאווטיל יד ןבָאה רעריפנענָאל

 א רַאּפ טניורקַאב
 רעריפנגַָאלק

 ןקידארומ רעייז טפַאכעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד יוו םעד ךַאנ

 סָאד ןכיורבעג וצ רֶאג םיאורב עקירעדינ רַאּפ :אטח ןוא תועט

 זיא "רעריפנענָאלָאק, ןופ ןוא -- !"רעריפ,  טרָאוו עקילייה

 טייז רעייז ןופ סעקַאווטיל עבלעז יד ןבָאה ,'ִאּפַאק,, ןרַאוועג

 ףיוא טגיילעגרעביא לטיט םעיינ םעד ךיוא

 עפאקש
 יד ןיא ןענייז סָאפַאק רעדַא סרעריפנענָאלָאק יד רעביא

 ערעכעה ךַאג ןעוועג ,ןטעצַאק יד ןיא ךיוא לֶאמלייט ןוא ,סֶאטעג

 רעייז .ןלוטיט ןוא ןעגנַאר ענעדיישרַאפ טימ םינוממ עשידוי
 ךַאנ ןשטעווקוצ -- סנייא ןיא ןענַאטשַאב רעבָא זיא טייקיטעט

 ןיא .ןעמַאזוצ סרעריפנענַאלֶאק יד טימ סעדנַאמָאק יד רעמ

 ןפורעג ןעניושרַאפ יד טֶא ןעמ טָאה עגיר
 סישגונ

 ןופ ךֶאנ ,שמוח ןיא גנַאר רעטנַאקַאב-טלַא ןא זיא סאד -- שגונ

 ןיא סעקַאווטיל יד .םירצמ ןיא טפאשטכענק רעשידיי רעד

 ןופ תובת-ישאר א רָאג זיא שגונ זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה עגיר
 רוכיש ,בנג ,ףאונ

 ררעבַָא ןא רעדַא ,ץַאזנייא-סטעברַא ןופ "ןאמ רעקראטש,, רעד

 ןשטייד יד רַאפ ןעוועג זיא ןטובירטַא עלַא יד טָא טימ ,ָאּפַאק

 ןריובעג יוו עקַאט ,(ךעלטייבראפמוא) "ךילרהעבטנענוא,, שממ

 ...הנוהכ אזַא וצ

 יד רֶאנ טינ זַא ,ןריסַאפ טפָא ךיוא טגעלפ טעברַא רעד ייב

 ןיילא סרעטעברַא יד ךיוא רֶאנ ,ןבירטעגוצ ןבָאה סרעעזפיוא

 םייב ןייז סָאד טגעלפ רקיע רעד .ערעדנַא יד ענייא ןדיי יד --

 זיא םוטעמוא טעמכ ,אשמ א ןגָארט רעדַא םענייא ןיא ןבייה

 ביירטנָא רעד ןעוועג ייברעד
 ! ןֶאיצאר עבלע\ יד

 -ייטוצדןסע ,ןֶאיצאר רעבלעז רעד טימ ןבעל עלא זַא דלֶאב יוו

 יד ןֶָאטפֶא ךיילגוצ ךיוא ןפראד עלא וא ,רשוי רעד זיא ,גנול

 ןזָאלרַאפ טיג ךיז, לאפ ןייק רַאּפ ןוא ,טסַאל יד ןגָארט ,טעברַא

 ךיז טכַאמ רעמָאט ."תוחוכ עמערַא ךיוא יוזַא סנטייווצ ןפיוא

 ,עטַאוועמַאט רעוו ייברעד רעבָא
 טרגפעג יוו

 דמָאק עצנַאג יד ןיוש טגעלפ ,ןגָאז ןגעלפ סעקַאווטיל יד יוו

 טגנַאלרַאפ ןעמ סָאוו םענייא אזא ןענָאמרעד סרעטעברַא עינַאּפ

 -- םיא ןופ ִאד
 ,עלעפוטש א ,עלעבייה א ,עלעריר ַא
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 ...עלעסקא ןַא ,עלעטנעה ַא ,עלעטיפ א
 -עוואב עקיטיינ עלַא יד ןגיילעצ ןדיי עשיווטיל יד ןגעלפ יוזַא

 .טעברַא רעד ייב ןעגנוג

 -עגנַא רעווש ַא ייב ןדיי ןגעלפ לוואש םורָא ןרעגַאל יד ןיא

 : שזַארוק ןבעגוצ ןרעדנַא םעד רענייא טעברַא רעטגנערטש
 ..! טלָאוורַאפ ךייא ךיז טָאה ףרָאט

 ןיא רעריפנענָאלָאק א טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא לטרעוו סָאד

 םייב ירפ רעד ןיא .ןרעגאל"ףרַאט עקיטרַאד יד ןופ םענייא

 שינָאריא ייז רע טגעלפ ,טעברַא רעד וצ ןשטנעמ יד ןקעוו

 -פיוא -- ,הרבח ,טלֶאוורַאפ ךייא ךיז טֶאה ףרָאט,, : ןעגניזפיוא

 *..!ןייטש

 סוקמוא
 דנעלרַאפ ןוא רעגנוה

 רע סָאוו ,ןדיי א ןאט גערפ א ָאטעג רענליוו ןיא ןעמ טגעלפ

 : ןעוועג בור סֶאד רעפטנע ןייז יא ,ןסעגעג טָאה
 תוחמיש ףיוא אה רעד

 ...תוחמיש ףיוא ןטע (רעלטיה) "אה רעד, סַָאד לֶאז

 רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא ןטעצַאק יד ןיא רעגנוה רעד ןעוו
 ןעמונעג טָאה טיורב לקיטש סָאד ןוא ,עידאטס רעטסקידארומ

 טנאה רעד רעטנוא ןוא ןגיוא יד רעטנוא ןופ "ןלאפרַאפ,, ןרעוו
 ןֶאיצאה עצנַאג יד ןסעפיוא ןעמונעג סעקַאווטיל יד ןבָאה --
 :ןרעלקרעד ןוא ,ןעמוקאב ןטימ ךיילג

 ןגַָאמ רעד -- הרימש עטסעב יד

 -- ךיוב ןיא ייברעד ןשטַאפ ךיז ןוא
 ...טלקמ ירע רעטסעב רעד

 רעגנוה ןגעלפ ןשטייד יד רעטנוא ןטייצ עטשרע יד ןיא
 -סיוא ךֶאנ ךיז ןשטנעמ ענעלאפעגנייא יוזַא רעדָא ענעלַאוושעג

 -וצ לֶאצ יד רעבָא זיא רעטייוו סָאוו .עקימורַא יד ןופ ןלייט
 טינ רעמ ןיוש ןענייז ייז ןוא ןגיטשעג ץלָא ענעכַָארבעגנעמַאז
 -- ןעלציוו ןעמונעג ךיז ןדיי ןבָאה ."תושדח םינפ,, ןייק ןעוועג
 ...טיוט ןופ ךיוא

 אטעג רענווָאק ןיא ןעמ טגעלפ םענעבָארקעצ-רָאג ַא ןגעוו
 : ןגָאז

 םייחה-תיב ןופ ריטרעזעד ַא

 ..עקידעבעל יד ןופ טינ יוו סיוא ןיוש טעז שטנעמ רעד
 : "שימייה, ןסירגַאב וליפָא ךיז ןגעלפ ערעדנַא

 ...! רטפינ בר ,ןגרָאמ טוג

 ןגָאז סעקאווטיל יד ןגעלפ ,ןברָאטשעג שטנעמ רעד ןיוש זיא
 ךיז טָאה רע זא

 טרעקעגסיוא

 ַאטעג רענווָאק ןופ ןדיי לֶאצ ערעסערג א ןענייז 1944 רעמוז
 ייז ןבָאה טשרע ָאד .ןרעגַאלדּואכאד יד ןיא ןרָאוועג טכַארבעג
 ןעמונעג שואיי סיורג ןופ ןוא ,טעצאק ןתמא םעד טליפרעד
 דסומ םעד ןפור

 טעצייק

 -ץק :רעטרעוו יד ןטכָאלפעגפיונוצ טָאה קַאווטיל רעגולק ַא
 ,הלואג יד טֶאדטֶא ,ץק ןפיוא ץלַא ,סע טסייה ,טרַאוו ןעמ :טע
 ,סיוא ןעייג ןשטנעמ ןוא ,גַאט ַא ראפ גָאט א !טע -- רעבַא
 .ןגילפ יד יוו טלַאפ ןעמ

 עיצקעלעס רעדַא עיצקַא ןַא טגעלפ ןדיי רענליוו יד ייב

 אטיל תורדהי

 ןסייה

 עקטסישט

 -- רענווָאק יד ייב
 עקווַאריטרָאס

 -- עיצקעלעס רעד ןופ רעריפכרוד-טפיוה רעד ןוא
 רעריטרַאס

 ןפורעגנָא ןדיי עשיווטיל יד ןבָאה עירָאטַאמערק ַא

 עדָארעווַאקס

 ...ןאפטַארב ןפיוא ,"עדָארעווָאקס ןפיוא ןייג,

 -עגמוא ןרעוו תונברק יד ןגעלפ ענווָאק ןיא סעיצקַא יד ייב

 רעשירַאצ רעד ןופ לייט א ,טרַאפ ןקיייברעד א ןיא טכארב

 םָארדַארעַא רענווָאק ןפיוא ןענייז גָאט ןייא .גנוטסעפ-סגירק

 טַאה .טעברַא יד ןטכַארטַאב וצ ןרָאטקעפסניא ערעכעה ןעמוקעג

 ערעדנַא יד וצ רַאטקעפסניא ןייא קורדנייא םענעמוקַאב ןטיול
 סָאוו דיי א ..ןעשנעמ ךַאד דניז ןעדוי יד ,ָאִי :ןָאטעג גַאז א

 יד טגָאזעגרעביא שינָאריא דלאב טָאה ,טרעהעגרעטנוא טָאה
 זַא טנקספעג טָאה ןודָא רעד :ןושלה הזב רעטרעוו

 ןשטנעמ-טרָאּפ ןענייז ןדיי יד

 קעווַא ןיוש לטרעוו סָאד זיא .טרָאפ רעד -- זיא לרוג רעייז
 .ָאטעג ןיא

 ןיוש ענעבילבעג יד ןבָאה ,ָאטעג ןיא עיצקַא רעדעי ךַָאנ

 יד ,עטריטרָאפסנארטעגפַא יד ןופ לרוג םעד ןייטשרַאפ טנָאקעג

 ןופ טכַארבעגסיורַא רעוו רעבָא טָאה ןטלעז ."עטלעדיזעגסיוא,

 ןעמ זַא ןגָאז ןעמ טגעלפ ענווָאק ןיא .טיוט טרָאוו סָאד ליומ
 ןשטנעמ יד טָאה

 טריפעגסיורַא

 -- לוואש ןיא

 ןעמונעגוצ

 -- ענליוו ןיא
 רַאנָאּפ ףיוא ןעמונעג

 יד ןופ הגירהה"םוקמ רעד ןעוועג זיא ,ענליוו ייב ,רַאנָאּפ
 .עטריטרַָאסעגפַא

 קיטילָאפ
 -קעפסרעפ ערעטצניפ רָאג ןוא ןעגנובעלרעביא עקידארומ

 םעד ןופ טסייג םעד טסערפעג ןוא טליהעגמורַא ןבָאה ןוויט
 גָאט רעד ןעוועג טינ .טעצַאק ןוא ַאטעג ןיא ןדיי םענעגַאלשרעד
 וצרעד :אפוג טרָא ןפיוא ןשינעעשעג עקירעיורט עכלעוו ןֶא
 לרוג םעד ןגעוו תועידי עקידנרעטישרעד ןייגרעד רדסכ ןגעלפ
 -נעטש א יוו ,ךֶאנ טלָאמעד ןוא ;רעטרע ערעדנַא ןיא ןדיי ןופ
 ןגרַאמ םעד ןגעוו ןעגנאלק עכעליירפדטינ רָאג יד ,בָאגוצ רעקיד
 סנדיי םעד ןעוועג זיא ךשוח ןוא טסיוו .ןגרַאמרעביא ןוא
 ךיוא רעבָא ךיילגוצ טגעלפ ןתונערופ עלַא יד ייב ..!םורַא
 גנונעפַאה עיינ ץלַא רעצרעה עשידיי ןיא ןלארטשפיוא גַאט ןדעי
 ,ךֶאד טמוק העושי יד ;דלַאב ןקיטכיל ַא ןיא טייקרעכיז ןוא
 רקיעב ןגעלפ רעטנומפיוא םעד ןופ תורוקמ יד ..!ןעמוק טעוו
 רעד חוכמ ךיז ןשיווצ ןסעומש עקידנַאגאכָאנ יד ןופ ןסילפ
 .המחלימ

 סיינ

 ; טעברא רעד ןופ עקידעבעל םיוק ןעמוק ןשטנעמ ,טנווָא ןיא



 תומ לש ה

 יד ןוא ,"ךֶאנ טפָאלש ןיילָא טָאג,, ןעוו ,טכָאנ ןטימ ןיא רעדָא

 ןוא עטָאלב ןיא ,ךשוח ןיא טגַאיעג ןיוש ןרעוו ןעגנילטפעה

 גָאט ראפ טייג עדנַאמָאק יד רעדַא ;ץַאלפ-לעפַא םוצ טלעק
 יד טימ סגעוורעטנוא ךיז טפערט ןוא טעברַא רעד וצ סיורַא

 רעד ןופ קירוצ טציא ןרישרַאמ סָאוו ,טכישדטכַאנ ןופ סענָאלָאק

 ןייז געמ ,ןדיי ןופ שינעגעגאב א רֶאנ ייב לֶאמ סעדעי -- טעברַא

 -- הרימש רעטסגנערטש רעד רעטנוא ןוא סופ ןייא ףיוא

 רערעדעי דלַאב טרַאג טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא קידנעטש

 ןרעה וצ
 תושדח

 ןדעי ןופ ןפיל יד ףיוא טנערבעג טָאה טרָאוו סַאד טָא .סיינ

 העידי יד ןענַאוו ןופ רוקמ רעד .ןרעה רַאנ ןעמ ליוו תישאר

 תורצ יד זַא ,עלייוו א רעטעפש .קיטכיוו טינ זיא -- טמָאטש

 םעד ייב ןיוש טיג ,רעטיב ןוא סיורג יוזַא טרַאפ ןענייז םורא

 רעטנוא ןענעצכערק ןדיי .ךַאז עצנַאג יד לקַאוו א סעפע קיטפעקס

 תועידי ערעטנומ ןוא עטוג עלַא יד זא ,רעטיצ ןיא ןענייז ןוא

 ןופ ןעמאטש טינ לֶאמ א רָאג ןלֶאז
 א וו יי

 יד ייב ןעוועג "רוטנעגַאדסיינ, עטנַאקַאב א ...יוזא ןליוו ןדוי

 ןיא ,אפוג םי ןשיטלַאב םייב טרַָאד רֶאנ .םוקיטלַאב ןיא ןדיי

 רָאג ןיוש טימ ןדיי עשטייד ןופ ַאטעג ַא ןעוועג ךיוא זיא ,עגיר
 ןעמוק טגעלפ יד ייב .ןטסימיטפָא "עדליוו,

 חישמ גַאט ַא לֶאמ ןביז

 ןעמענפיוא ןדיי עשיווטיל ןוא עשיטעל עטלַאק יד ןגעלפ יוזַא

 ."ָאטעג רעשטייד, רעד ןופ סיינ עכעלרעדנווו קידנעטש יד

 יד ןרעהסיוא ןטימ טרַאד ןגעלפ סעקַאווטיל ענעקורט רָאג יד

 :ןבעגוצ ָךֶאנ דלאב סיינ "עשטייד,
 ...רעדעג-רע

 טשרַאקָא לֶאז ןוא ,ָאידאר אטעג רעגיר :רוטנעגַא ןימ א רעדיוו

 ...רעגרע -- ןייז טינ

 א טכַארטעגוצ ןדיי ןבָאה םינכש עשייוג ערעייז רַאפ ךיוא

 עיצֶאפוקָא-יצאנ ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ."רוטנעגַאדסיינ,
 דאב ערעייז וצ ןסור רעדַא רעניווטיל ןדנעוו טפָא ךיז ןגעלפ

 דייד) .ב .נ .ד ןופ טייטַאב םעד ייז ןרעלקרעד ןגעוו ןדיי עטנַאק

 ייב טעמכ רעביא ךיז טרזח סִאוו ,(ארויב ןטכירכאנ עשט

 שרפמ סָאד ןגעלפ ןדיי יד .ןעגנוטייצ ערעייז ןיא העידי רעדעי

 : ןייז
 דוב עינ םָאקַארוד -- .ב.נ,ד

 ...רַאנ ןייק טינ ייז -- קוב עינ אנרוד : שיווטיל ןיא ,רעדַא

 ןוא ןבעגעגסיורַא ןשטייד יד ןופ ,ךעלטעלב-ץניווֶארפ יד טָא

 -שירעסערפ-ןדוי טימ ןוא תועידי עשלַאפ טימ טעוועקיפעגנָא

 רַאּפ ןעוועג ןרָאי-טעצַאק ןוא-ֶאטעג יד ךרוד סע ןענייז -- טייק

 ךיוא סָאד ןוא ,סיינ ןופ רוקמ רעקיצנייא רעד טעמכ ןדוי יד

 ראפעג-סנבעל קינייוו טינ טימ וליפָא ןוא ךעלכיירגרעד רעווש

 ןגיוא ענעגייא טימ ןענעק וצ ןייגסיוא ןגעלפ ןדייי .ןדנובראפ

 גנוטייצ לקיטש א ןפיולכרוד

 עקידנענעייל ַא
 ןסייהעג ךיוא גנוטייצ א טָאה םוקיטלַאב ןיא

 הביתכ ַא

 ףיוא ןעוועג ןעמ זיא םינלעב עסיורג רָאג
 צוח תושדח
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 -שטייד-טינ א ןופ סיינ יד ןפור ןגעלפ ןדיי עשיווטיל יד יוו
 ןופ רקיע רעד ןוא ,עיצנאטס רעכעלדניירפ

 ןתוחמ

 ןדיי יד טימ זיא סָאוו הנידמ יד ,דנַאלגנע ןיא עיצנַאטס ַא ןופ

 .לארשי-ץרא עגונב ןתוחמ רעסיורג ַא ןעוועג טלַאמעד

 יד ןיא ןבָאה טנָאקעג רעבָא ןבָאה עטלייצעג םידיחי רֶאנ

 רעד ייב ךיז ןענעבנגרעד וצ טייהנגעלעג עכלעוו א ןרעגַאל

 טדער רעוו ןוא .סיינ ןרעה ןוא טַארַאפַא-ֶאידַאר א וצ טעברַא

 טַארַאּפַא םעד ןלעטשנַא ןזָאלעג ןיילַא ךיז טָאה םענייא זָא ,ךֶאנ

 םעד טָא רָאנ ןעזרעד םייב ...!עיצנַאטס רענעשטנווועג א ףיוא
 :יירעקשוש א ןכערבסיוא סעקַאווטיל יד ןשיווצ טגעלפ ,ןדיי

 ! ונלוק עמש

 ..ןשטנּווועג זדנוא ןענייז סָאוו ןעמיטש יד ןופ רערעה רעד

 ןיא ךיז ןבָאה סָאוו עסיורג רָאג ןטנַאקיזיר וליפא ןעוועג

 דרַאפ ּווו ןטלַאהעג ןוא ,לטארַאּפַא-ֶאיִדַאר א טפַאשראפ םייהעג

 םעד טקעטש
 ןמוקיפא

 ייב ןעמ טגעלפ .חספ ןופ רדס םייב הצמ ענעטלַאהַאב יד יוו

 שטָאכ ,ןלייצרעד סָאוו לֶאז רע ,סיינ ןטעב קר ןאמ-הרבח אזא

 : ןבעגוצ ןגעלפ סעקַאווטיל יד ןוא ,סעפע
 ! ןמוקיפא תיזכ א

 ,קיזומ עקידהיחמ ךיוא ןוא ,רעגַאזנָא-סיינ רעטסקידעבעל רעד

 -טפול ןגעק םערַאלַא רעשטייד רעד ,ענעריס יד -- ןעוועג זיא

 ןגעלפ ,רעטעוו ןדעי ייב ןוא ,טכַאנ ןטימ ןיא ךיוא .ףירגנָא

 ןיא עטלַארטשעצ ןעגנירפשסיורַא סָאטעג-חרזימ יד ןיא ןדיי

 עקידוועמושז יד ףיוא ןקוקסיוא ןוא ןסיורד
 ךעלעגייפ

 יד רעדַא
 רעניה עטיור

 ןקַארשעג ךיז טָאה רעוו ןטלעז .ןענָאלפָארעַא עשיטעווַאס יד

 יד ןיא ןעזעג ןעמ טָאה ןיילא העושי יד .סעבמַאב יד ראפ
 ךעלדיינק

 ררעד ךיז טשרע וצ טלֶאוועג רֶאנ רעדעי טָאה סיינ ןדייר םייב

 ,גנורידראבמָאב א טעטש עשטייד ףיוא ןעוועג זיא סע יצ ,ןסיוו
 טנָאמער ַא

 ןעוועג לֶאּפנָא-טפול רעד זיא .ןפור סע ןגעלפ רענליוו יד יוו
 ןגָאז רענליוו עבלעז יד ןגעלפ ,רעקרַאטש א

 ...וניתובא וטנָאמער אל רשַא טנָאמער א

 .טנָארפ ןופ סיינ ךַאנ ןעוועג ןדָיי יד ןענייז קיטשרַאד רָאג

 ןסייהעג סעקַאווטיל יד ייב רעדנוזאב טָאה סָאוו
 צחרמ

 -ציווש ,לֶאּפ םעד ףיוא דֶאב ןיא יוו ,ךיז ןעמ טמעזעב טרָאד

 ...קנָאב
 -רעביא ךיז ןעמ טָאה ,ןערב ןיא ןטכַאלש ןעגנַאגעג ןענייז

 הדגה רעד ןופ רעטרעוו יד טימ ןבעגעג
 ! ןשע תורמתו שאו םד

 -סיורַא ןענָאק סָאוו ןטאטלוזער יד רעבָא ןלעטשטסעפ ןיא
 -סיורא לֶאמ ןדעי טעמכ ןיוש ןענייז ,טכאלש א ןופ ןעמוק

 ןיא טלייטעג ףרַאש ךיז ןבָאה סָאוו םידדצ ייווצ ןעגנורפשעג

 .ןטסימיסעפ ןוא ןטסימיטפָא -- ןעגנוניימ ערעייז

 רענעסיברַאפ ַא זיא ןעגנַאגעג .1944 גנילירפ ,ליפשייב א יוו

 א ןבָאה געט ענעי ןיא .ןשטייד יד ןגעק ףירגנָא רעשיסור
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 ,םָארדֶארעא רעגיר םייב טעברַא רעייז ןיא ,סעקַאווטיל עפורג
 ףיוא ךיז טפערט סָאוו ןדיי ןשיטעל א קידנעייגייברַאפ ןעזרעד

 .סיינ םיא ןלייצרעד ייז ןוא ,ןטעל ,רעירַא טימ ץֶאלפטעברא ןייז

 זיא ןעוועג ...עוויסנעפַא רעד ןגעוו ןרעה דלאב ןדיי יד ןליוו

 : עגַארפ יד םיא וצ טפיול ;חספ ןופ ךַאוו יד טלָאמעד
 !רדס

 -ייברַאּפ רעד טָאה ...טנָארפ םעד ףיוא ןטרַאד ןֶא סע טייג יוו

 : חספ ןופ טרָאוו א טימ ךיוא ןֶאטעג ףרָאוו א דיירפ טימ רעייג
 ! חי

 רייד יד ןכָארבעגכרוד ןבָאה ,סע טסייה ,ןסור יד ; ןטלָאפשעג

 רעבָא ךיז טדיינש ןדיי יד ןופ החמיש רעד ןיא .סעיניל עשט

 :ץכערק א ןוא ,ץפיז ַא ןיירַא
 ...רורמ

 ,ןסיוטשקירוצ ןלעוו ןשטייד יד זַא רעכיז זיא טסימיסעפ רעד

 טקירד -- רורמ -- הדגה רעד ןופ טרָאוו ןקידרעטייוו ַא טימ ןוא

 טיירש ...רעטיב רָאג ןייז טעוו סע זַא ,דחפ םעד סיוא ןיוש רע
 :רדס םעד ןופ ךיוא ןוא ,טסימיטפָא ןֶא ןגעקטנַא

 ..! תסורח

 ךיז טָאה טקידנעעג ...ןוחצינ ןשיסור םעד ןופ ןצרַאה ןפיוא סיז

 .הדגה רעד ןופ טרַאוו א טימ רעדיוו טיירטשרעטרעוו רעד

 : ןלַאפעג רעטכינ זיא ןֶאט ןקידהרשפ א ןיא
 ...אידגזדדח א

 ןטראוו וצ זיא ;סעוויסנעפעד ןוא סעוויסנעפָא ןופ טייק עגנַאל א
 ...ןיילא טָאג ןופ ,סנ ַא ףיוא רֶאנ

 ןוא סעיציזָאפ עריא טזָאלרַאפ עדנַאמָאק א זַא העידי א ייב
 : גָאז רעד ןעוועג זיא ,קירוצ ךיז טיצ

 סולש השוע

 ףיוא טירט ןייגסיוא םייב ,הרשע-הנומש עדנע ןופ רעטרעוו יד
 .קירוצ

 -סגירק עשטייד יד ןיא זיא טנָארפ ןשיסור ןופ ןטערטפָא ןטימ

 טניימעג ."פָאקנעקירב,, טרָאוו סָאד גנַאג ןיא קעווַא ןטכירַאב

 -טנָארפ רעד ןופ טקנופ-רעדָאפ ןסיוועג ַא ןיא זַא ,סָאד טָאה
 -- רעקידנטערטפַא רעד ןופ לייט א ךַאנ ךיז טלַאה עיניל

 -ראפ א יוו ,ףיט טקעטש ןוא טקיטסעפרַאפ יימרַא -- רעשטייד

 -ארטס-ןדיי .רענעגעק םענופ סעיציזָאפ יד ןיא ,לקירב ןפרָאוו
 -ירב םעד טַָא ןפור רעבַא ןגעלפ ָאטעג רענליוו ןיא סרעקיגעט

 -- פָאקנעק
 ןטניהנעקירב

 ןפיול ייז זַא ,ןטניה ןיא סעקירב יד טרָאד ןפַאכ, ,ןשטייד יד ,ייז

 ןעוועג זיא -- "ערעילָאכ א טימ פֶא ןטערט ןוא גַאלק ַא טימ
 .גנורעלקרעד יד

 ראפ ריא ןוא טלגנירעגמורַא טרעוו יימרַא ןַא זַא ןעמ טרעה

 סע טָאה -- תוחוכ עשירענעגעק ךרוד טרעגַאלַאב זיא עיציז
 ןסייהעג

 תופקה טימ המיב א

 ןיא ןעמענ טזָאלעג ךיז ןוא ןבעגעגרעטנוא יימרַא יד ךיז טָאה
 -- טפָאשנעגנַאפעג

 םיווחתשמו םיערוכ

 א טימ ינק יד ףיוא רעטנורַא ךיז ןעמ טזָאל רעטרעוו יד יוב

 -םוי ןוא הנשה-שאר ןופ תוליפת יד ןיא ,דרע רעד וצ קוב
 .רופיכ

 טנרקחעג ץלָא ךיז ןבָאה ןטעצַאק ןוא סָאטעג יד ןיא ןדוי יד

 אטיל תודהי

 טָאה ןעמ ;עפָארייא-ברעמ ןיא "טנָארפ ןטייווצ, םעד ןגעוו
 לוזא סע טרעיוד סָאוו רַאפ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טינ ןפוא םושב
 םעד "ןכַאמ ןיוש ןטימ,, עטרָיילַא יד ייב גנַאל

 ףוס םי תעיוק

 דאב .ןפור סע ןגעלפ םוקיטלַאב ןיא ןדיי יוו ,עיזַאווניא יד
 לייוו ,1942 רעמוז ןפיוא גנונעפַאה טגיילעג ןדיי ןבָאה שרעדנוז

 : קוספ ןכַאנ ,הלואג יד ןעמוק ךַאד זומ -- ב"שת -- רָאי םעד ןיא
 -- "'דל תבש ץראה התבשו,

 ב''שת --- תבש

 -קנַארפ ןייק עטריילַא יד ןופ עיזאווניא רענעגנולעג רעד ךַאנ

 ןעוועג ןיוש זיא דנאלשטייד ןופ "עגַאלרעדינ. יד ןעוו ,ךייר

 ןרָאוועג ןדיי יד ןופ "ןדייר קיטילָאּפ, םעד ןיא זיא ,רָאלק רָאג

 ? םולש ןייק טינ רעלטיה ךַאנ טעב סָאוו ראפ : טקנופנערב רעד

 -טנערַאפ ןדיי עשיווטיל יד סע ןבָאה ןרעגַאלדּואכַאד יד ןיא

 :טושפ רֶאג טרעפ
 -- ךוש רענעסירעצ רעד

 רע טסיירעצ ;ךיז טסיירעצ רע זיב ןעניוש ןעמ ףראד ךוש א
 ...גָארט ןוא גַארט זיא -- ךיז

 ןיוש זיא רעלטיה זַא ,"תונובשח ערַאלק,, עשידיי עלַא יד ןופ
 -- גגנואיירפַאב יד ןיוש טמוק טָאדטַא זַא ןוא ,"םולש השוע,
 ןשטייד יד .ןטלַאהעגנָא רעטייוו עפָארטסַאטַאק יד רעבָא טָאה
 דרֶאפ רדסכ ןענייז סעיצקַא ,טקינייפעג רעטייוו ןדיי יד ןבָאה
 .גערב ןייק ןעזעג טינ ךיז טָאה תורצ םי םעד וצ ןוא ;ןעמוקעג

 טימ ןשטנעמ ןייק ןדיי יד ייב טלעפעג טינ ךיוא ראפרעד ןבָאה
 עקידנאנַאכָאנ יד וצ ןוא "קיטילָאּפ, רעצנַאג רעד וצ עיטַאּפַא
 טכאמעג ןיוש טָאה טייקכעלקריוו ערעטצניפ יד .תורושב עטוג
 -- .גנונעפַאה לארטש ןדעי עיזַאטנַאפ רעייז ןופ ןלעטשרַאפ

 ערעדנַא ןגעלפ ,סטוג סעפע ךיז טרעה סָאוו ,עגארפ רעד ףיוא
 : הזגור טימ יוו ןרעפטנע קיטנעהפַָא סעקַאווטיל

 ...סיינ סענָאגַאוו ריפ ןעייג סע

 עשיטעווַאס יד רַאנ ,"סיינ סענָאגַאוו, רֶאנ טינ ןיוש ןעוו ןוא
 ןעמונעג ךיז (1944 רעמוז) שרָאמ ןלענש ןיא טָאה ןיילַא יימרַא

 ,עפָארייא-חרזימ ןיא ןרעגַאל ןוא סָאטעג עשידיי יד וצ ןרעטנענ

 טשרע -- ,טנעַאנ ןייז וצ טניישעג עקַאט טָאה גנוטער יד ןוא
 ןעמיטש עשיטסימיסעפ ןרעה רעמ ץלא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןאד

 טייקנסָאלשטנַא יד רָאלק ןעזעג ןיוש טֶאה ןעמ .ןדיי ןשיווצ
 לד ןרידיווקיל וצ טונימ רעטצעל רעד ןיא -- ןשטייד יד ןופ
 -ןדיי ןעוו ,געט יד טָא ןיא ...ןדיי ענעבילבעגנבעל ךעלטשער

 -טסיירט טימ ןעמוק ןגעלפ אטעג רעשזדָאל ןופ ןטסימיטפָא
 טגעלפ -- טנעַאנ יוזַא ןיוש ךֶאד זיא העושי יד זַא ,רעטרעוו
 : רעפטנע רעד ערעדנַא ןופ ןייז

 ,עציילפ רעד רעטנוא ףליה יד
 ...זאנ רעד רַאּפ -- טיוט רעד

 :ןעגנילק רעפטנע רעבלעז רעד טגעלפ ָאטעג רענווַאק ןיא
 .ודלאה רעד ףיוא ףלח רעד ,זָאנ רעד רַאּפ הלואג יד

 עטרוילא יד ןעוו ,1945 גנילירפ ןיא ןיוש ,רעטעפש ךֶאנ
 דנַאלשטייד ןיא ןעגנירדניירא רעפיט ןעמונעג ןבָאה ןעיימרַא

 זַאד -- טנעָאנ רֶאג תמאב ןענַאטשעג זיא גנואיירפַאב יד ןוא
 רעטצעל רעד וצ תונכה ערעייז ןכאמ ןעמונעג ןשטייד יד ןבָאה

 רואכאד יד ןיא ןדיי ןגעלפ .סרעלטעצַאק יד ןופ עיצאדיווקיל
 רעקידלַאב רעד ןגעוו דייר עשיטסימיטפַא יד ףיוא ןרעגַאל
 : ןפרַאווניירָא -- הלואג



 תומלש ה

 טיוט ןופ -- ןעמוק ןיוש טעוו ןדָיי לפייה םעד ראפ הלואג יד
 .ןייִלָא

 ןשינעמענוצ

 ייב ךיוא ןבָאה "ןדייר קיטילֶאּפ.. םעד ןיא טרָא ןטסערג םעד

 יד טָא ,ןשטייד יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמונראפ סעקַאווטיל יד

 ...סעקידניא ,ןדעלַאד ,םיקלמע ,סעקעי ,םיזנכשַא

 ןטשרע ןטיול -- .רעלטיה טַאהעג טָאה לֶאצ א ןֶא ןעמענ

 :טרָאוו םעד ןופ טייטַאב ןטיול ןוא "רעלטיה.. ןופ בָאטשכוב

 ,קינשוילעפַאק ,רעכַאמשוילעפַאק ,ייה רעד

 ...תפנצמ ,רענזריק

 ןוא ,יירעלַאמ ןעוועג זיא סרעלטיה עיסעפַארפ עקילָאמָא יד

 -- ןופרעד
 ...ווקשטַאפ ,רערימש ,רעלזניפ רעד

 תועשיר ןייז טיול
 ,יאדמשַא ,עשורמ עשר ,ןמה ,לודגה ררוצ רעד

 ...ומש-חמי ,תומה-ךאלמ

 :ןעמענוצ יד טפאשרַאפ םיא ןבָאה הפצוח ןוא הוואג סרעלטיה
 ,ינטיעלה ,ןויטבמס ,קידניא ,ןֶאה רעד

 ...ליומ עסיורג ,רעשטיווק

 -- רעריפ סלַא רעלטיה
 ...(רעריפ ;ריפ) העברַא ,הלגעה-לעב ,ןאמרופ ,סוס רעד

 -- ןתעגושמ ענייז טיול
 ..רעטשוחעצ ,שאר-ירבש ,ףרוטמ ,ףוריט רעד

 ראפ ןענופעגסיוא ןוא תואירטמ"ג ךיוא ןעמ סאה טכָאמעג
 ןעמַאנ םעד ןרעלטיה

 - ןטק ןמה
 .254 וצ עדייב ןפערטאב "רלטיה,, ןוא "ןטק ןמה,,

 טנָאקַאב טוג םלוע ןשיווצ ןעוועג ךיוא זיא סלעבעג ףעזַאי
 סלַא

 למיג רעד

 ג תוא רעד ןוא ,למיג א טימ ןַא ךיז טבייה סלעבעג טרָאוו סאד

 ..ןעקנוהעגרעטנוא ךַאד טָאה סלעבעג ;"לסיפ, א ךיוא טָאה

 ךיוא םיא ןעמ טָאה ןפורעג ןוא
 תומולח-לעב רעד ,(עלעשַאר) עלעשר עלעסַאי ,עלעסָאי

 עקַאילַאק רעד ,גַאדלוב ,רעלוב ,ןשרד-לעב רעד ,(ףסוי)

 טיירדעגרעביא) עלעגייב ,(רעמורק רעד) עקשיפ ,לטניה

 ...(םורק ןוא טיירדעגסיוא : ךיוא ;"סלעבעג,. ןופ

 ןעמַאנ ןייז טַאהעג גנירעג טָאה םוקיטלַאב ןיא
 עקדַאילעס רעדָא רענעצלַאזעג רעד

 .ןצלַאזעג זיא גנירעה ןוא ,גנירעה זיא גנירעג

 : "גנירג,, ףיוא ןצריק טזַאלעג ךיז טָאה "גנירעג,, טרָאוו סָאד

 -- ןקיניזטכייל א ןופ יוו ןגנירעג ןגעוו ןעמ טָאה טדערעג ןוא

 ןפורעג ךיוא סעקַאווטיל םיא ןבָאה
 לק רעד

 ראפ זיא -- האוצ ,לאפפָא זיא ןכַארפש ערעדנַא ןיא לֶאק

 ןעמַאנוצ רעד קעווַא ךיוא ןגנירעג
 ףוניט רעד

 ןעמַאנ ןייז טַאהעג ןטסרעמ םוצ טָאה ינילֶאסומ
 רעטַאק-םי

 -עגמורא ךס א זיא עילַאטיא ;"לוויטש ןיא רעטָאק,, םעד טיול
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 א יוו עטרַאקדנַאל רעד ףיוא סיוא טעז ןוא םי ןופ טלגניר
 : ןפור רַאפרעד ןינילָאסומ ןגעלפ סעקַאווטיל יד ...לוויטש

 לותח רעד

 -טיח ןוא ןינילָאסומ ןשיווצ ןעגנויצַאב יד ןגעוו ןדייר םייב
 :ןרעה סעקַאווטיל יד ןשיווצ ןעמ טגעלפ ,ןרעל

 -- תיבה-לעב ןייז ראפ בגז ןטימ טיירד לותח רעד

 ..ןרעלטיה טעפנח ינילָאסומ

 -- ינילָאסומ זיא סעקַאווטיל יד ןופ דיירסיורַא םעד ןיא

 ןסייהעג ךיוא ייז ייב רע טָאה .לשומ א ;ינילָאשומ
 קענש-םי

 ןסעומ ש

 ןרעגַאל יד ןופ ןקַארַאב יד ןיא ךיוא ןוא אפוג אטעג ןיא
 ךיוא ךיז ןשיווצ ןריפ וצ טַאהעג ארומ יוזַא טינ ןדיי ןבָאה

 ןייגקעווַא ןגעלפ טשרע ָאד ןוא .קיטילַאּפ ןיא ןסעומש ענעפָא

 .םיחוכיוו עפרַאש

 דאב ןופ ןוא סעיצקַא ןופ געט ןיא רֶאנ סָאוו ןסאמ יד ץוחא

 עיסערפעד ןיא ןלַאפניירַא ייז ןגעלפ תוריזג עמַאזיורג ערעדנוז

 סָאטעג יד ןיא ןענייז ,שואיי טימ לופ טנעמַָאמ םוצ ןרעוו ןוא
 טַאה ןעמ יוו רעדָא ,סרעעזצרַאווש םידיחי ןעוועג ןטעצַאק ןוא

 ןפורעג רעטרע ךס ַא ןיא ייז
 ןטסימיסטעפ עלענָאיסעפָארפ

 -- ךיוא ןרעגַאלדּואכַאד יד ןיא
 ןטסימיסעפ עליבַאטס

 ןיא ןביילג וצ טרעהעגפיוא רקיע רעד ןבָאה ןשטנעמ יד טָא

 ןופ טייקרַאטש רעד ןיא ,רעמ ךֶאנ ,ןוא טייקכַאווש סרעלטיה

 בור סָאד ,ןטסימיסעפ יד ,ךיז ייז ןבָאה טלייצעג .עטרָיילַא יר

 עקַאט ץוחא ןוא ; ןטנעגילעטניא יד וצ ,עטנרעלעג רועמ יד וצ

 טימ םיחוכיוו-קיטילָאפ יד ןיא ייז ןגעלפ ןשינעטנעק ערעייז

 ןייז וצ טרעהעגפיוא טיג טעמכ ןבָאה סָאוו) ןשטנעמ-ךמע יד

 .ןטָאדקענַא-סקלַאּפ טימ ךיוא -- ןרירעפָא (ןטסימיטפָא

 ייז זַא ןגָאז ןעמ טגעלפ רעקיטפעקס עטשואיירַאפ יד ףיוא
 צרַאווש דימת ךיז רַאּפ ןעעז

 -אנוצ א טַאהעג ייז ןופ רענייא רעדעי טעמכ טָאה ראפרעד ןוא

 לוו ,ןעמ
 ...בָאב-העשת ,ערַאמכ ,םירצמ-ךשוח

 רקיע רעד ,"ןדייר קיטילֶאּפ, םעד וצ עיצארטסוליא ןא יוו

 .ןסעומש עניוזַא ןופ ןרעוו ןבעגעגרעביא אד לֶאז ,ןרעגַאל יד ןיא

 עפורג א וצ .עגיר ייב ,דלַאוורעזייק טעצַאק ןיא 1943 רעמוז

 (ריוושז) סיק ןדָאלנָא םייב םָארדָארעַא ןפיוא ןטעברַא סָאוו ןדיי

 ךיז טדנעוו ןוא עדנַאמָאק רערנַא ןֶא ןופ דיי א וצ טגנירפש

 רעד ןופ קַאווטיל ןטייווצ א וצ טקעלאיד ןשיווטיל ןייז ןיא

 : עדנַאמָאקדסיק

 חוכמ זיא סָאוו ...? (ןעזעג גנוטייצ ַא) טהאורעג הביתכ א --

 ייב ןוא ...? (עיליציס לזדניא ; ךמס) ךעמַאס ןקידכעלייק םעד

 -- קול ,סיורג -- שיסור ןיא ָאקילעוו) ?עלעביצ רעסיורג רעד

 םיימשב .(יקּול-יקילעוו ןופ טנָארפ רעד ,ָאזלַא ;עלעביצ א

 ךעלדיינק ךס ַא עקאט ...?ַאד סעפע זיא (ןפירגנָא-טפול) לעממ
 סעפע טרבד'מ ...? (ןילרעב :תיב) זייב םוקמ ןפיוא (סעבמַאב)

 רָאג ַא ,סָאוו ...(גנוקניזראפ-ןפיש) תחתמ םיימב ןגעוו ךיוא

 ודצב הכמ עתמא יד טּפַאכעג'ט (רעסיירק) ןתיוול רענשזאוו

 תונכה עגנַאל יד טרָאד ייז ןענעווַארפ סָאוו ...? (ַאדעפרַאט)
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 רעייז טימ עטרָיילַא יד ןעָיצרַאפ סָאוו רַאפ) ףוס"םי תעירק םוצ

 ןוא .םוי אובי רעבָא ...? (עפֶָארייא ןיא םי ןכרוד עיזַאווניא

 ףיוא לצנעט א ןייג ךַאנ ןלעוו רימ ,םידוהי ..(בורקב רָאג

 : (ןפיול) שָאמַאק א ןעיצ רעבָא זומ ןעמ ..!םירבק ערעייז
 -לַעוו יד רימ ףיוא ןיוש טעפולַאק (ס"ס) םאד עבעט אי ןיימ

 ...| םלוע לש ונובר ,רֶאנ םיא ייז ןלָאז ןצנאטסיורַא ; םיניע עשיפ

 טינ םתס ןבָאה עדנַאמָאק-סיק רעד ןופ ןדיי עשטייד יד
 -יר, ןוא עשידנעלרוק יד .סעומש םענופ טרָאוו ַא ןענאטשרַאפ
 יוו סעומש-לעב םעד טצַאשעגנייא רעבָא ןבָאה ןדיי "רעזנעג
 ...בר א ןעוועג ךיוא רשפא ןוא ,ךמסומ א

 ןופ קַאווטיל רעד טָאה -- ןעוועג טינ בר ןייק זיא רע זַא --
 ךיא לייוו ,רעכיז ךיא סייוו -- טלכיימשעג עדנַאמָאק-סיק רעד

 ךייש סָאוו ןוא .רעכַאמ-לטשרעב 8 יוו ענווָאק ןופ םיא ןעק

 ןראפ רָאנ :תועט א רעדיוו ןדיי עשיטעל יד ןבָאה ,ךמסומ א

 רענייק עטיל ןיא ךַאנ טָאה "םוחר אוהו גנַאל,, ןיא טוג ןפיול
 ...הכימס ןייק ןגַארקעג טינ

 -אפ רעטניה רעגַאל א ןיא 19444 ינוי .סעומש א רעדיוו ןוא
 ,שזעוועג

 טימ ןעמַאזוצ רענַאקירעמַא יד זַא טדער ןעמ יוו געט ןיוש
 -ברעמ ןיא עיזאווניא יד טכַאמעג ןבָאה ןלֶאז רעדנעלגנע יד

 םיטרפ ןוא ,ןעגנַאלק עטסנדיישרַאפ יד םורַא ןעייג סע .עפָארייא
 רענעזעוועג ַא ,רעגַאל ןיא טרָאד דיי ַא טָאה גָאט ןייא ,וליפַא
 ַא ןיא קוק א הבנגב ןפָאכ וצ טעברַא רעד תעב ןזיוואב ,רערעל

 ןייִרַא קַארַאב ןיא םיא וצ ןעמוק טכָאנראפ .גנוטייצ רעשיווטיל

 אטיל תודהי

 ןיוש ךיז טזַאל ,ןדיי ןשיווצ רֶאנ ָאד .סיינ ךַאנ ןדיי רָאּפ א
 :יוזא סעומש רעד ךיז טמענראפ .ןפָא ןדייר

 -קנַארפ ןיא טכאמעג זיא עיזַאווגיא יד זַא ,תמא עקַאט זיא --
 -שטייד ןיא וליפַא ןוא ,ןגעוורַאנ ןוא דנַאלֶאה ,קראמענעד ,ךייר
 ?דנַאל

 ץניווָארפ א ,עידנַאמרָאנ ןגעוו רֶאנ טייטש גנוטייצ ןיא --
 .ךיירקנַארפ ןיא

 ריא טגַָאז טָא -- די ןייא ףיוא טגנירפש -- ? ץלַא סָאד טָא --
 ...! ןגעוורָאנ -- ןיוש ךַאד זיא ,עידנַאמרָאנ ךיוא זַא ןיילַא ךֶאד

 טָאה "עידנאמרַאנ, -- רערעל רעד טרעלקרעד -- ןיינ--
 עקַאט זיא ןעמַאנ רעד ."ןגעוורַאנ, יוו גנַאלק ןכעלנע ןַא רָאנ
 טדער .ןגעוורַאנ טימ ןדנוברַאפ שירָאטסיה ןוא שיגָאלֶאליפ ךיוא
 ןייק ןיא טינ ןעשעג סָאד זיא ,עיזַאווניא רעד ןגעוו רעבָא ןעמ
 ...ךיירקנארפ ןיא רָאנ ,ןגעוורַָאנ

 יצ א דיי רעטייווצ רעד טוט -- ..!?וטסדער ןעמעוו טימ --

 ריד טעוו שטנעמ א זַא ,ךאד טסעו -- רבח ןייז ןרָאצ טימ
 -סיה ןוא סעיגָאלָאליפ, טימ "ןעגנַאלק עכעלנע, ןפעלשפיונוצ
 .!ןאה א ןכאמ וצ עיזַאווניא רעד ןופ רָאנ יבָא ,"סעירָאט
 א יוו רעסעב טינ :טכוזרַאפ תורצ קינייוו וצ ָךֶאג אמתסמ
 ...! טסירעלטיה

 רעד ןענאטשעג גנַאל ךַאג זיא ,תובשחמ ןיא ןפרָאוועגניירַא
 : טצפיזעגפַא רע טָאה םעצולפ .קארַאב ןטימ ןיא רערעל

 .טסירעלטיה ַא יוו רעסעב לסיב ַא אי ךיא ןיב רשפא --
 שטנעמ א יוו טלדנַאהעג םינפ-לכ-לע ךיא בָאה ןדיי יד טָא ןגעק
 ...רעטַאט ַא ןופ ץרַאה ַא טימ



 41 תומלשה

 ,סעדאגירב עשידיי

 ,סעטאל ןיא טצופעגסיוא

 הנבוק וטיגב ורבוחש םיריש רחבימ אבומ הז הפסנב

 .תועודי תוניגנמ יפל םירבחמה ידיב ומאתוה םהיתומיענו

 ןבעל רעזדנוא

 ,דיל א ןעגניז אד ,םירבח ,ךייא ליוו ךיא
 .ןצראה ןיימ ןופ טנייוו סע סָאוו דיל א

 ,טדיז סע רימ ןיא יוו ,סעלא ךייא ןלייצרעד

 .ןצנאג ןיא ןלייצרעד ,ןלייצרעד

 ,סֶאג ןיא לקנוט זיא'ס ,ןגרַאמירפ רעד טיורג סע

 .ןטכענ ןופ רענייב יד ןכערב סע

 ,סַאנ ךאנ ןעגנעה ייז ,ןסירעצ רעדיילק יד

 .ןטכעלש םעד רעטעוו םעד ןופ טקייוועצ

 ,םייל םעד ןבָארג ךעלטנעה עקניסייוו

 ...ןדייל ייז תומשנ ענייר

 -- םייה א ןליוו רימ ,םוהניג םעד גונעג
 .ןדיינש ייז סרעסעמ יוו תורצ יד

 ,ריוושז םעד ןגַארט ךעלרעדניק עקניניילק ךיוא
 .תוחוכ יד טעסיוא ןיוש ןעייג סע

 ,רימש א ךאנ טור רעד טימ טיג רע רעטסיימ רעד
 .תוחור טימ הללק א ךַאנ וצרעד

 ? טיג ןעמ ןסע ןעוו ,ןסע סַאוו -- ןסע ןוא

 !ןפוז םוצ רֶאנ טיורק טימ רעסַאוו

 ,טימ רעד ןיא פיורג א טסעז ,קרַאטש קידנכוז ןוא

 .ןפור ןעמ ףרַאד פַאט ןופ ןייגסיורַא

 ,דימ ןיוש רעפרעק רעד ןוא טרַאדעצ ןיוש טנעה יד

 ...ןרַאוועג סואימ ןיוש ןבעל סָאד

 ,דיל ןייק ןעגניז טיג ןיוש ןַאק ןעמ ,טינ ליוו ןעמ

 .ןרָאלראפ זיא ץלא זא ךיז טכאד סע

 ,דיי רעקיבייא וד ,ךיז קראטש רַאנ ,ךיז טלַאה רַאנ
 .ןביולג ןוא גנונעפַאה ןייד טינ רילראפ

 -- טכענק ןייק קיבייא טיג טסיב ,טכעלש זיא קיבייא טינ
 .ןדייל ענייד ךיוא ןענייז קיבייא טינ

 ןיקפיצ םהרבא :רבחמ

 ."ענווַאק רעשידיי רעד ןופ םוקמוא" : רַאג .י לש ורפס ךותמ

 טעדאגירב עשידיי

 ,ןעמוקעג זדנוא רַאפ טייצ עיינ א
 ;ןייפ ןוא טיונ ,רעמַאי ןופ טייצ א
 -- ןעמולב יד ,ןוז יד זדנוא ןופ קעווַא
 .ןיישטעברַא רעד רַאנ ןבילבעג

 : גניזוצ

 -- סיואדגַאט ,ןייאדגַאט ןרישראמ

 ! סיוא קיטומ תורצ ןטלַאה ןוא

 ןפַאשעג סָאטעג זדנוא רַאּפ טַאה ריא

 ו ליפ "ןענָאיצקא" טריפעגסיוא ןוא

 - ןפַאלקש ןוא טכענק זיולב זדנוא ןופ טכאמעג

 ! ליצ רעייא זיא ןטכינראפ זדנוא ןוא

 ...גניזוצ

 ,תוגמחר ןייק טינ ךייא ייב ןטעב רימ

 ! טרַאוו ןייק טלַאה ריא -- דיילטימ רעייא טינ

 -- תונווכ ערעייא טוג ןענעק רימ

 .טרַאפ ןטניינ ןופ םישעמ ענייש יד

 .. ..גניזוצ

 ,ןעיוב ןוא ךייא ראפ ןטעברַא רימ
 ;פעלק טימ זדנוא ריא טלַאצ ןלַאצ ןוא
 -- ןעיִאוונָאק-טניה ןופ טכַאוואב גנערטש
 !טכער ןייק רימ ןבָאה ןריטסעטַארפ וצ

 .. ..גניזוצ

 ןענייוו ןוא ךייא ראפ טינ ןגַאלק רימ

 ;טסיימש ןוא טגַאלש ריא זעוו וליפא

 ןעניימ טינ רעבַא ריא טלַאז ראפרעד

 ! טסייג רעזדנוא ןכערבעצ םעד טימ

 ....גניזוצ

 ןבעל סאד זדנוא ןכַארבעצ גונעג

 .סטוג ןוא בָאה טביורעגוצ ןוא

 ,ןבעגעג ךייא תונברק גונעג

 .טולב שידיי ןסָאגרַאּפ גונעג

 ...גניזוצ

 ,רעדירב ,ןבעלרעד ךַאנ ןלעוו רימ
 ,גיז רעזדנוא ,גנילירפ רעזדנוא

 רעדילג יד רימ ןלעוו ןכיילגסיוא ןאד

 ! דיל-סטייהיירפ עיינ א ןפָאש ןוא

 : גניזוצ

 ,סעדַאגירב עשידיי

 ,סעטאל ןֶא עקיטומ

 קילג ןוא דיירפ טימ ,טרישראמ

 .קירוצ דנַאל-טַאמייה רעזדנוא ןיא

 רַארלעפקא םהרבא :רבחמ

 ."הנברוחב תידוהיה הנבוק" : לקנופרג .ל לש ורפס ךותמ
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 קישטשמָארדַארעַא רעד

 -- ,ןעוו רַאּפ ,סָאוו ראפ טינ ךימ טגערפ
 ,ןעז טינ ךימ ריא טנָאק סעדַאגירב ןיא

 -- 1 ןימַאטיוודעפ רעד טלעפ רימ לייוו
 .ןיהַא טינ ןוא רעהַא טינ זיא

 ,םָאל ןוא ןיוש ךיא ןיב םורק
 ,םָארדַארעא ןופ ךַאי םעד פעלש ךיא
 ?,רימָאקליוו ןיא ןרַאפ רימ ךיא ליוו

 '!ריד רַאפ טינ זיא'ס ,טלַאה ,רעדורב ייאי''

 ,טעטימַאק ןיא קעווַא ךיא ייג ןַאד
 ,טעב ךיא ןוא ןרַאוו ךיא ,ןייוו ךיא
 - ,ןייג <עלקַאבאד ןיא רימ טסייה ןעמ זיב

 !ןייצ יד ןשיווצ גנוצ םעד ןיוש ךיא טלַאה

 - קילב א ףרַאוו ןוא רעיוט םייב ייטש ךיא

 ; קילג סַָאד ןעניישפיוא רימ טעּוו רשפא
 :טרַאפַאז טגָאז יז ייצילַאפ יד רָאנ

 '! טרַא ןייד זיא סָאד +טרַאפ רעטפניפ רעדי'

 ,ןַא ריד טכייל ןרעטש ַא לָאמ ַא
 ,ןַאזרעפ א טלעפ עדַאגירב ַא ןיא
 ,שֶאר אז טינ ,עלייוו א טרָאוו רָאנ
 5 1 שאמ עיצקעטַארפ ,אזַא וטסיב רעוו

 - ,תמ א יוו טעסיוא ןיוש עז ךיא

 ;סנ ןייק ַאטינ ,קילג ןייק ָאטינ
 -- ,גנַאל ךיא לעוו ןעיצ טינ ליפ ךיא
 ...גנאב רימ טוט סע ,גנַאב רימ טוט סע

 -- ,קעווַא ןרעה יד וצ ךיא ייג ןַאד
 ! קע ןַא ,ףוס א ןעמענ זומ טנייה ןופ
 -- ,ןיירַא די ןיא וצ ייז גַאז ךיא
 % ןייש א גיורק ךיא ,טכַא ןיא טמענ ןעמ

 - טלעווק ריא ןוא ךיז טיירפ ריא יוו עז ךיא

 !טלעוו א ךיז טנפע קישטשמַארדַארעַא ןרַאפ

 .עיצקעטַארפ -- ןימַאטיווזעפ 1
 רימָאקליוו ןייק ןרַאפ טגעלפ סָאוו עדַאגירבדסטעברַא יד 2

 ,ץַאלפטעברַא טוג ַא ראפ טנכערעג ךיז טָאה ןדַאל ץלֶאה םוצ
 -זייפש ןפַאשנייא ךיז ןענַאק ןטרַאד טגעלפ ןעמ לייוו
 .ןטקודָארפ

 .(שיווטיל) זיוהטסערַא -- עקלַאבַאד 3

 רעכעלהעפעג ןוא רערעווש א רעייז -- טרָאפ רעטפניפ 4

 .ץַאלפטעברַא
 ? עיצקעטַארפ וטסַאה - 1!שאמ עיצקעטַארמ 5
 .עטרַאקדטטעברַא ןַא .6
 ןלעוו סָאוו ןטקודַארפ יד בילוצ ,םיבנג ןופ ךיז ןרעכיזראפ 7

 .עדאגירב "רעטעפ" ,רעייג רעד ןופ ןרעוו טכארבעג
 לס .עדָאגירב רעד ןופ עטרָאק-סטעברַא יד

 אטיל תודהי

 :רימ ןטַאר ייז דניירפ עטוג

 ...ריט םוצ סָאלש םעיינ א ךאמ וד

 - ,ימ רעייא זיא ןעוועג טסיזמוא

 ; היכז ַאזַא טרַאד זיא רימ ראפ טינ

 ,דרעפ א יוו טרַאד טעווערַאהעג

 .טרעוו זיא רַאה רעד סָאוו םייהַא טכַארבעג

 ,טעטימַאק ןיא קירוצ ךיא ייג ןַאד

 :טעב ךיא רַאנ ,טיגרַאג ןיוש ליוו ךיא

 ,ור וצ ןזַאל קיבייא ךייא לעוו ךיא

 .וצ רימ ייב *עטרַאק יד טמענ רַאנ
 ןעוו ראפ ,סַאוו רַאּפ ןיוש ריא טסייוו טַא

 ,ןעז טינ ךימ ריא טנָאק סעדַאגירב ןיא

 ,קילג םעד ייז ךיא ןיב לחומ לייוו

 ! קירוצ ןיוש ךיא ןיב קישטשמַארדַארעַא ןא

 טנַאקַאבמוא -- רבחמ

 :8 'סמ ,"ןברוח ןטצעל ןופ" ךותמ

 לרעיוט-ַאטעג םייב

 לרעיוטדַאטעג םייב
 ,לרעייפ א טנערב
 .סיורג זיא לַארטנָאק רעד ןוא

 ךעלעדיי ןעייג סע
 -- ,ךעלעדַאגירב יד ןופ
 .סייווש ליז ןופ ךיז טסיג'ס ןוא

 ? ןייג רעטייוו ךיא לַאז יצ
 ?ןייטש ןביילב ךיא לֶאז יצ
 .ווו ןוא ןעוו טינ סייווכ

 עלעטנַאדנעמַאק רעד
 עלעטנַאמ םענירג ןיא

 .וצ סעלַא ךַאד טמענ

 ,עלעטייש א ץֶלֶאה

 עלעטייב ןופ טלעג

 .טמענ רע ןוא רע טייטש

 ,עלעדנעפ ןופ ךלימ
 - עלעדנעק ןופ קעפש

 ! טנערב ןעמ ,ךעלעדיי

 :.ףיירטש ןטימ רבח ,ייה
 -- ,ףירט ןצנאג ןיא ןיב ךיא

 ,לַארטנַָאק יד רימ ףלעה
 קעווצ םעד וצ ךייא ביג'כ
 קעפש ַאליק א טנייה

 ! לָאמ א ךֶאנ -- ןגרַאמ ןוא

 .רעלוטדַאטעג םייב רענָאיצקנופ ןשידיי ָא טניימַעג ,1



 תומלשטה

 ריפ וצ סיוא ךיז טלעטש

 ,רימ ןבעל ייטש וד

 ! טייז א ןַא טינ טפיול

 -- וג ןטכער םוצ ייג
 >יוקרַאווט ואי סָאטיש"

 !טיורב ןבָאל א אד זיא'ס

 דָארלעסקַא םהרבא :רבחמ

 ."ענווַאק רעשידיי רעד ןופ םוקמוא" : רַאג .י לש ורפס ךותמ

 לדיי-ַאטעג וד ,רימ גאז

 ,לדיידָאטעג וד ,רימ גַאז א ,רימ גַאז

 ?לדיפ עטשרע יד אטעג ןיא טליפש רעוו

 ,קינייוו רעדַא רעמ ,תולעי יד ןופ רעוו ןוא

 .גינעק א יוו טקנופ ןלעפאב סיורַא טיג

 : גניזוצ

 ,לדיידַאטעג ,ליפש ,עלַאבמוט ,עלַאבמוט

 ,לדיל ַא תולעי עשידיי יד ןופ ליפש
 ,ןראטקעפסניא ןוא ןפעש יד ןגעוו

 .ןרַאוועג ןשטנעמ אטעג ןיא ןענייז סַאוו

 ןבעג עטרַאק א ןעק תולעי יד ןופ רעוו

 ,ןבעל ןביילב וצ ןייש א ןוא

 ,ןלַָאצַאב רַאפרעד ןעמ ףרַאד לפיוו ןוא

 ?ןבַאה וצ עטוג א עדַאגירב א ידכ

 .. .גניזוצ

 ,ןטמָא יד ןיא רעוו ןוא עקלַאבַאד ןיא טציז רעוו

 ,ןטנאיווַארפ יד רעיוט ןופ ןיהַא ןעמוק ּווו

 ,ןעניגאב ןייטשפיוא טעברַא רעד וצ זומ רעוו ןוא

 ? ןענימאטיוו רעוו ןוא ,תחדק טָאה רעוו ןוא

 ...גניזוצ

 ,ןסקעבעג עסייוו תולעי ןסע סָאוו ראפ

 ,ןסקעק ןוא סעקלוב ,לגייב עמערַאוו

 ,ןטרַאק ייב ןוא קיזומ ייב ךעלטימעג ןעגנערברַאפ
 ?ןטרָאט ייב ןוא ןייוו ערעייט ייב ןעגנערברַאפ

 % 4 גניזוצ

 ,ןטסירוי יד ןופ ,תולעי יד ןופ רעוו

 ,ןטסיטרַא יד יוו סערעטַאמָאּפ ןכַאמ

 ,ךעלעדיי ,זדנוא ןשיווצ הלעי רעד זיא רעוו

 +? ךעלדיל םיא ףיוא ןסַאפרַאפ ןרַאפ ןַא טגַאלק סע רעוו

 % גניזוצ

 רעיוט ןכרוד ןייג עלַא ןזומ סַאוו רַאּפ
 -- ! רעיוא ןקניל םוצ טנַאה רעטכער רעד טימ

 .''גנונעדרַא ןיא ןיוש זיא רעד" : שיווטיל ןיא 2?
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 ,ןעלטימ ערעייז טימ ןריפסיוא ןליוו תולעי יד לייוו

 .ןעלטיה יד ייז רַאפ ןעיצ לָאז "ורעינַאּפ" עדַאגירב יד

 ...גניזוצ

 סיורג זיא רעיורט רעד זַא ,ןטרעצנַאק יד ףרַאד רעוו
 ? זיוה ןעמערַא ןיא רעגנוה רעד טפייפ סע ןוא
 רעלעט ַא קינשוי טימ רעסעב ייז טגרַאזרַאפ
 .רעלעב עשילעי יד ןעווַארפ וצ ףיוא טרעה ןוא

 ...גניזוצ

 םארדַארעַא ןפיוא טעברַאעג תולעי יד ןבָאה יצ
 ? םָאל א טימ רעדַא עקריק א טימ ,קַאה א טימ
 ,תולעי עטרעעג ,ןייטשרַאפ ריא טנעק טציא
 עכלעזא ךייא ןלעטש ןשטנעמ עמערַא יד סאוו ראפ

 .תולאש

 רארלפקא םהרבא :רבחמ

 .''הנברוחב תידוהיה הנבוק'' לקנופרג .ל לש ורפס ךותמ

 קישטעטימָאְק רעד

 -- טעז ריא יוו ענדַאמ סעפע

 .טעטימָאק ןיא ךיא ןיב סָאוו וצ

 - ןיב טינ טעטימַאק ןיא ךיא זעוו

 ...ןיהַא טינ ןוא רעהַא טינ זיא

 ,ייר א ןיא ,לשמל טָא

 .ייטש ןעהעש ''ִאמָארַאּפ"' ייב

 -- רימ ראפ טינ רעבַא זיא סָאד

 .ריטרעטניח רעד ךרוד ןעמ טריפ ךימ

 ,"יוו ןוא ךַא ,ןעמ טיג סעבלוב

 .יורטש טימ לופ ןוא טליופעצ ,סַאנ

 -- קארוד ןייק רעבַא ןיב ךיא

 .קַאז רעדנַא ןא ןופ ןעמ טיג רימ

 ,ךייט םייב ןעמ טלייט ץלֶאה רעדַא
 !ךייא רַאפ סאד -- קינייוו ןוא סָאנ
 -- ךאז רעדנַא ןא רַאג זיא רימ ראפ
 .ךס א ןוא ןקורט זיא רימ ראפ

 ,ןייג ןעמ זומ ץאלפגולפ ןפיוא

 -- ןיילַא ךַאד ריא טייטשרַאפ סָאד

 -- טדערעג רעבַא סַאד זיא ןעוו
 .טעטימַָאק ןיא טינ טייז ריא ןעוו

 -- ,קילג טימ ןיוש -- עדַאגירב א

 :."קירב רענירג" רעד ייז ראפ זיא

 .קדאגירבדטעברא ערעווש רעייז א -- ''קירב רענירגי' 1



 -- ליז" רַאפ רַאנ רעבָא זיא סָאד

 ?/יייצילאפ-סגנונדרַא' זיא רימ ראפ

 -- ךיק א ןיא ןענַאזרעפ סקעז
 .ךירק ןפַאלש עטילפ ןיא שטָאכ
 - ןא טינ רעבַא סָאד טייג רימ ייב
 ...ןאזרעפ ארפ רעמיצ זיא רימ ראפ

 ןייטשרַאפ ןיוש ריא טעוו רעטציא

 :ןיימ ןיימ זיא ןזעוועג סָאוו

 ,ןיב טינ טעטימַאק ןיא ךיא זא"

 ..."ןיהא טינ ןוא רעהַא טינ זיא

 : ךייא ךיא גַאז תמא םעד רָאנ

 ; ךיילג טינ ךיוא זיא טעטימַאק ןיא

 ;טַאה סאד ליוו רע סָאוו -- רענייא

 .טָאכיקדְַאד א טביילב רעטייווצ רעד

 יקפוואקראמ ןתנ :רבחמ

 ."ענווַאק רעשידיי רעד ןופ םוקמוא" : רַאג .י לש ורפס ךותמ

 י'ןימַאטיוו''

 ,הלאש א טימ טנַאוו םייב עלעדיי א ךעבענ טייטש
 .עלייוו עטכער ₪ ןיוש רע טרַאוו טמַאסטעברַא ןיא
 ,טנאה יד םיא טיג ןוא רעטייווצ ַא ןא טמוק סע

 .טנָאוו םייב לדיי סַאד יוו ןטרַאוו טינרַאג ףרַאד רע

 : גניזוצ

 -- ,דעלרעדניק ,טָאה סע רעוו ןימַאטיוו ,יוא

 .ךעלעטייב טלעג יוו רעסעב טנייה זיא יד רַאּפ

 ,טיירדלֶא טייז ריא ,תוריד ןוא ץלֶאה טגירק ריא
 .טייצ א ביולרוא ןוא עטסעב יד סעדַאגירב
 טלעג יוו רעסעב ,ָאי ,ָאי
 ,טָאה ןימַאטיוו רעוו
 .טלעוו יד יוו טוג םיא זיא

 .אטעג ןיא עטסגרע יד ,עטלַאק א הריד ןיימ

 .''ִאטעינ' :רימ טרעפטנע ןעמ ,ןצייה וצ סַאוו טעב ךיא

 ,ץלַאטש ןוא ןייש גנוי ,רעטכַאט סעטנכש ןיימ

 .ץלַאה ךעלעדנופ יירד טנייה יז טָאה טכַארבעג

 ... גניזוצ

 ;ןטעב ךיא ייג ,עדאגירב א ןיא ןיירַא ךימ טזַאל
 .ןטרַאוו רעייא דַאש א ,רעטציא טינ ןעק ןעמ
 -- טנַאקַאב הלעי ןטימ רעבַא זיא םירמ
 .טנַאה ןיא עטראק א טימ דלאב יז זיא סיורַא

 ...גניזוצ

 -ירב-טעברא צטסעב יד ןופ ענייא -- "ייצילָאּפדסגנונדרַא" .2

 .טָאטש ןיא סעדאג

 אטיל תודהי

 .עקַאט יז טָאה ריוושעג א ,לדיימ א ןעמוקעג

 .הכמ יד זיא ןיילק וצ :טסעפ טלעטש רעטקַאד רעד
 '! קנערפ םִאדַאמ ,עטיב" :רע טפור ןטייוו ןופ

 ,קנערק ריא ןיוש טסייוו רע ,ןכוזרעטנוא טינ ףרַאד רע

 . .. גניזוצ

 רעקנעש לואש :רבחמ

 .''הנברוחב תידוהיה הנבוק'' לקנופרג .ל .לש ורפס ךותמ

 .ילזמ רעייא טינ

 ,טכַאנ ראפ אטעג ןיא סענַאלַאק ןעמוק סע

 .טכַאמשרַאפ ןוא דימ ,עטרעטַאמרַאפ ןדיי

 ךיג ךיז ןלייא ייז לדוי ןוא לדנעמ
 .ךיז ףיוא רעדיילק יד ןזייוו טמאסטעבהַא ןיא

 -- ךיש עניימ טקוק ןוא ןזיוה עניימ טעז"

 .''ךיא ליוו םענייא ןוא ,ביולרוא ןא םיא טיג

 :1 גניזוצ

 ,ןייז וצ יירפ לזמ רעייא טינ
 ;ןייג ןעמ זומ ,הרבח ,ןפעטש לייוו

 -- ןייא טינ ךיז טדער ,ביולרוא ןייק אטינ

 !ןייז ןגרַאמ זומ +ץאזנייא רעלופ רעד

 ,טייטש עלעבייוו א רַאטקעפסניא םעד רעה םייב
 ; טייגרַאפ שזא ץרַאה סָאד ,ביולרוא ןא ךיז טעב יז

 ...ךיילג וצ ןזָאל עלערערט א ךיוא טווורפ יז
 .ךייוו טינ ךיוא ןופרעד טרעוו רעבַא ץרַאה ןייז
 ,דימ יוזַא ןיב ךיא ,ביולרוא ןַא רימ טיג"
 '!דךיי א ךַאד טייז ריא -- ,חוכ ןייק רעמ בָאה'כ

 ...1 גניזוצ

 ,ןיירא רעטקַאד םוצ טמוק עלהרובד

 :ןייפ עלעכיט א טימ ןדנובראפ לזענ סאד
 ,גַאט א ביולרוא טיג ,רעטקַאד רעה רעביל"'

 .גַאלק רעד ןפאכ לֶאז ?עלעטיה ןקניסייוו םעד
 -- זַארג ןפיוא טורעג עלייוו א ךיז בָאה'כ
 '! זַאנ לך רימ טלייבעצ ,ןפיול וצ רע טמוק

 ...1 גניזוצ

 -- ,טגַאזעג ןעיירד ןיוש "לזמ רעייא טינ"  ,ךיז טכַאד
 : טגַאמראפ ןח סָאוו לדיימ א טייטש טָא ןוא
 ,ךַאוו רעד ףיוא ךיא ןיב ןעמוקעג ביולרוא ךַאנ'
 ...''ְִךָאנ ןטעב ךייא וצ ןעמוק ךיא לעוו םעד ךַאנ

 ,דיי א ןיב ךיא יוו ,תחנ ריא ןופ טביילק רע
 ...דיל ןייז טרעדנע ןוא לטנעה סָאד ריא טעלג רע

 :2 גניזוצ

 פד סָאוו ,רעטעברַא לֶאצ עטלעטשעגטסעפ יד -- ץֶאזנייא 1

 .ןלעטשוצ טזומעג גָאט ןדעי טַאה ָאטעג

 א ,רעטסיימ א ןופ ןעמַאנוצ א -- עלעטיה רעקניסייוו 2

 .םָארדָארעַא רענווָאק ןפיוא ןלוג



 תומלשה

 ,ןייז וצ יירפ לזמ רעייא זיא'ס

 ;ןייג ערעדנא ןלַאז ןפעטש לייוו

 ,לֶאמ עלֶא ןַארַאפ ביולרוא ןַא ךייא רַאּפ

 .לָאצ ןייז ךייא ןַא ךיוא ןבָאה טעוו ץֶאזנייא רעד

 ,ןיירַא אד טמוק עמַאד א לסעריפַאפ ַא טימ

 ; ןייפ קידהשקשינ טרעדופעג ןוא טקנימשעג
 : ךיילג עלעכיימש ַא טימ יז ףיוא טמענ *"הלעי" רעד
 "? ךייא ,עטסקידענג ,ןעניד ךיא ןַאק סָאוו טימ"
 ,טנייה ךיז טקידנע סע ,ביולרוא ןיימ ךעלריטאנ''
 ...'טנייפ ךיא בָאה ייז ךֶא -- ,ייצילָאּפ רעמַאט ןוא

 ...2 גניזוצ

 רעקנעש לואש :רבחמ

 ןוא ,ַאטעג רענווָאק ןיא ןגעלפ סעפַארטס עטצעל עדייב יד

15 

 םירישה סוגרת

 ונייח

 ,רישה תא ,םירבח ,םכל הרישא

 .חפיתמ יבילב ,רישה

 ,יכנא יח ךיא רפסל הצרא

 .חשהל לכה תא ,לכה תא

 ,בוחרה דוע לפא ,דוע רופא רקבה

 ,םינתמב לומתאמ באכה

 ,בטר אוה יולת דוע ,ידגב עורק

 .םימב דוע םיגופס -- יפגמ

 ,םיאשונ םידיב ץצחה -- םיטועפ

 ;חוכה תסיפא דע םידבוע

 םירזיו טושב ונפילצי הנוממה
 טימ ןרעוו ןטיברַאפ טפָא ,ןרעגַאל יד ןיא ךיוא רעטעפש
 ןעמַאטש סָאוו ,גניזוצ ןרעדנַא ןַא ןוא טנָאירָאוו ןטייווצ א
 : יקסווָאקרַאמ ןתנ ןופ

 .חונמ ןיאו ,תוללק ונילע

 םינתונ + לכוא המ 1 לכואו

 ,םָאדאמ א וצ טייג לשיט ןקיבלעו םוצ
 ;םעט םעד ץאלפגולפ ןופ טינ סיוועג ךֶאנ טסייוו יז

 ,טולב יוו ןפיל יד ,ןעשטשילב ייז ןגיוא יד

 :טומ טימ שיסור ףיוא רָאטקעפסניא םוצ טגַאז ןוא
 .טַאיּפָא אינדַאוועס סָאליווַאי אי םָאוו'ק"

 +..''טַאיִפ טָאצדַאווד יינד אנ קסופטַא עינמ עטייד

 : גניזוצ

 ,יירפ טייז ריא ,לזמ ריא טָאה יוא

 ;יינ סָאד ןופ ריא טגירק ביולרוא ןא

 ןייצ ןוא ןגיוא ,ןפיל עכלעוַא טימ

 ...ןייג טינ ץֶאלפגולפ םוצ יאדווא ריא טנָאק

 .8 'סמ ,"ןברוח ןטצעל ןופ" ךותמ

 .טנענימָארפ ,ןסחי ַא -- "הלעי" 3

 טיג ,רעדיוו טנייה ךייא וצ ךיז עדלעמ ךיא -- שיסור .4

 .קיצנַאווצ ןוא ףניפ גַאט א ףיוא ביולרוא רימ

 ,םימ-ברב לשובמ בורכ דיזנ

 -- םינומ תרשע וב שפחת םא ךא

 ...ןידע וב אצמת אל בורכה

 ,יחצנה ידוהיה ,ץמאו קזח ךא
 ,ךתוקת ,דבאת לא ךנוחטב

 ,תודבע חצנ אל ,תוער חצנ אל
 .ךיתוקוצמ םג ןה חצנ אל

 ןיקפיצ םהרכא :רבחמה
 סוטיימ זהילא : םגרתמה

 םידוהי לש תודגירב

 העיגה ,שדח רות ונילא אב

 .דופסל תעו הברה תוכבל תע
 -- ,היגמירוא לכ עקש ,לכה זג

 .דובעל רתיה קר -- רתונ רשאו

 :ןומזפ

 ,םידוהי לש תודגירב
 ,םיטשקמ יאלט לע יאלט

 םלכ ךסב םיכרוד םוי לכ

 .םלבס םיאשונ הרובגבו

 ,ונליבשב ןאכ םתמחת תואטיג
 .תיברמל ונתא "תויצקא"

 ונלע תא םתתנ םידבעכ

 .דימשהל ונתוא -- תילחתהו

 . ..ןומזפ

 ,דסחו םימחר םכמ שקבנ אל

 .יעשמל ונניא םכרובד
 ; תשגונ הנוכ קר םכל שי יכ עדנ

 .יעישת טרופב םכישעמ רוכזנ
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 ...ןומזפ

 -- ,עגיב םכנעמל וגא םידבוע

 .לומגתה והז חצרו תוקלמ
 -- ,עגפו לושכמ -- םישגונ םתדקפה

 .לוממ ונא םידמוע םישירחמו

 ...ןומזפ

 ,חישקנ בלה ,הכבנ אלו שירחנ

 .טושב ונב םימלוה םתא תע םג

 ,חילצי אל ןאכ שיא ונתוא רובשל

 .דאמ-דאמ הנתיא ונחור

 ...ןומזפ

 ,ונייח תא םתסרה דוסיה דע
 .שוכרה תאו שפנה תא םתלזג

 ,ונללחב תובוחרה לכ ואלמ
 .שורקו ןאכ ךופש םידוהי םד

 ...ןומזפ

 עיגי דועו ,םיחא ,הכזנ דוע
 .רואז ןוחצנו ביבאה רות
 עירנ לוקבו ,יזא ,המוק ףקזנ
 .רורד לשו שפוח לש שדח ריש

 ,םידוהי לש תודגירב
 ,םיטשקמו םיצימא
 הרזח םה םידעוצ
 .הרוכמל ,תדלומל

 דורלסקא םהרבא : רבחמה

 יפ"ןמ עשוהי : םגרתמה

 וטיגה רעש לצא

 וטיגה רעש לצא

 ,הטהלת שא
 .תרקבה הרומח
 ,םיעיגמ םידוהי
 ,םיאב תודגירבמ
 .תרגנ םתעז

 חילצאו ךלאה
 ? חירבהל רעשב
 ? םירעהל דציכ ,וא
 -- !הז ומש חמי ,דקפמה
 ,הז וליעמ קורי
 ,םירחמ אוה לוכה

 ,רונת-קיסהל םיצע
 רופת-קיתמ ןוממ
 .הרהמב לטונ אוה
 ,חפ-תחפצ ןמ בלח

1 

 אטיל תודהי

 !חק ,תחלצמ קרמ
 ! הרעב ,םידוהי

 : רבח ,הה ,ספה לעב
 רשכ-אל ילוכ ינא
 .ןנתסהל אנ רוזע
 ךכ םשל ךל ןתא
 !חק-אה ,יל שיש המ

 .ןתא בוש רחמו

 ,רוט-רוט ורדתסה
 ,רוש ,האר ,התאו
 !לסה םע ץפקת לא
 יוגה הז לא שג
 2 ייוקראווט ואי סאטיש"
 !לסח ,םחל שי

 דורלסקא םהרבא :רבחמה

 יפדןט עשזהי : םגרתמה

 ט'הלעי

 והימ הה ,וטיגה ןמ ידוהי ,יל רמא

 ? אוה אילפמ הכ ןושארה רוניכב ןגנל

 ,עיקר דע הגרדב-ולע ולא ימ

 ? עיגפמב םיוצמו תודוקפ םידקופ

 :ןומוזפ

 יל ידוהי ןגנ ,ילאבמוט ,ילאבמוט

 ,יל ילעי ,הלעמ-ידוהי ריש
 עתפלש ,םיחקפמו םילהנמ ריש
 .וטיגה לש םלסב ולעו וצפק

 ,דעס סיטרכ ןתונ הלעמ-ינבמ ימ
 ? תעיסמ םייחב ראשהלש הדועת
 ,חוקמ ילב םלשל ךירצ המכו
 ? חולש תויהל הבוט הדגירב לא

 + ןומזפ

 עודמ ,הה ,בוט לכמ תילע-ינב םילכוא
 ? עושעש ,הניגנו םיפלקב םילבמ

 חונקל תוגוע ,תלס-םחל םילכוא
 ? חודיבל רקיו ןשי ןייו

 ...ןומזפ

 ,וללה-ינב הפועתה הדשב ודבעה
 ?ולמע םא סנרקב ,שוכמב ,תאב
 ,הלעמו סחי ינב ,וניבת רבכ ןאכמ

 .הלאשנ הכ תוישק ונחנא עודמ

 ."טארנטסטלא"ה לש הדובעה דרשמ ידבועל הנווכה

 ,"רדסב הזה שיאה" : תיאטילב 2



 תומלטה

 ...ןומזפ

 לבאה אוה בר םא ,םיטרצנוקה המ םשל

 ? לבסה אוה לודגו ללותשמ בערהו

 ...ברע לכב קרמ טעמ םהל ואיצמה

 ! ףרה ילב תוגנחו םיפשנמ ולדח

 ...ןומזפ

 דורלטקא םהרבא :רבחמה

 יפדןט עשוהי : םגרתמה

 י'נימטיוי'

 ריקה לצא ידוהי דמוע הדובעה תכשלב
 .רידסהל ןינע ,הכרא העש הכחמ אוהו

 הכשלב ונינע רדסמו רחא עיפומ עתפל
 .הכורא העש ןיתממ ונניא ריקה לצאו

 ,אתוטמ ,והשימל שי םא ןימטיו
 .אתוברב ול לכה ,אוה ףסכמ בוט

 ,יקנו בק דימת ,הריד ,גישי םיצע

 .םיקרפל השפוח ףא ,הבוט הדגירב

 תלעות-רב ,ףסכמ בוט ,ןכ

 שיש ימל ןימטיו

 .דלחה הזב בוט ,ול בוט

 .ףלדו הב רק ,וטיגב איה העורגה יתריד

 !ףלאב אל :יל ונעו הקסהל םצע יתשקב

 תששאמ הריעצו הפי איה יתנכש לש התב
 .תשלשמ םיצע תנמ םויה האיבה

 ...שי םא ןימטיו

 .יתוא םג ולבק הדגירבל :םהמ יתשקב

 .ידכב הפ הכחמ התא ,ונע יל ,םוקמ ןיא

 הדדימ הררשה ןב םע איה םירמ ספא

 .הדיב רבכ אוה קתפהו הלבקו השקב

 ...שי םא ןימטיו

 .הרובח הרוע לע דילגה יכ הארמה הרוחב הנה

 .ארונ ונניא עצפה :רמואו אפורה קסופ

 !התע יאוב ,תרבג הה :תרחא לא ארוק אוה
 .התלחמ רבכ הז עדוי אוה ,קודבל ךרוצ ןיא

 ...שי םא ןימטיו
 רקנש .ש :רבחמה
 יפדןט עשוהי : םגרתמה
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 בוהצה יאלטה םע קיוקיסה

 לצה חיגה רבכ םירהה תורקינמ

 ,ביבסמ המיאו הטלע

 לילה תא חלפת היירי םואתפו

 .ביבס עיקבת ךשוחבו

 ,רעוב וטיגה יוה ,רעוב וטיגה

 .רבכמ והותיצה םידוהיה

 רטושה תמוה רעשה חתפ די לע

 .רמשמה ןומעפ לצלצ הכ

 יללא תואירקו תוקעצ ,תוירי

 .םיבור םער ילא םיפרטצמ

 איגב םש ודמעי רוב יפ לע םידוהי

 .םיביואה שא ךתינ םשאר לע

 הלליב םילפונו רובה לא םידרויו
 .וידחי םש םיקובח ןבו בא
 הללוע הבל לא ץמאת םא הפו
 .ויברק תא חלפ רבכ רודכש

 רק רוא אוה ףלודו הלוע חריה
 .םימיאה הזחמ הלגמו

 רהה לע דמוע אוה ,הנהנ ביואה
 .םימדה הארממ גנעתמ

 ןשעה תורמתו שא יציג תורהד
 .לילה רוחש דברמ תא םיסכמ

 ןאכ םויה היהי םויא לטק-הדש

 .לילה תא שדקנ הרובגב

 תודבע לפש ייח ויה ונייח םא
 .ריפכ תומ תוומל םרסמנ

 תומל הככיא ונדמיל אוה ריאי-ןב
 .ריעה לע ביואה רובגב זא

 בוחה םג םכיפלכ םיאבה תורודה

 םקנ יכ ביואה עדיו

 בוהצה יאלטה םע קירקיסה הלע זא

 .םרה הדסמ עלס ילע
 ץייפ קחצי : רבחמה

 לש היתודלות" ןיול בדו ןוארב יבצ לש םרפסב אבומ הז ריש

 וטיגב בתכנש דיחיה אוה םירבחמה ירבד יפלו (58 'מע) "תרתחמ

 .תירבעב



 ןוירמצ חמצ

 םילוצינה םע (ל"יח] תידוהיה הדאגירבה ילייח תשיגפ

 ,הפוריאב הדמשהה לע תונושארה תועידיה עיגהל ולחהשכ

 ,תוהדזה תרצע ץראב םיחתות-תללוסב םידוהי םילייח ומייק

 :הזב אבומ םקלח רשא ,הרכזא ירבד ועמשוה הפוסבש

 ,ונינקזו וניללוע תומשג ,תורוהטה תומשנה תא רוכזני

 תונובלע תא רוכזנ ...םימחר לש בוטרוקו לצ אלל ּונועש

 ונירענ תא רוכזנ ;הרפכ תרסח הפרחל ונוכפהש ,ונייח

 תואטיגה תוצוח ישארב םימכ ךפשנ םמדש  ,וניתונבו
 הפוריא לש תּודבעה יתבבו זוכירה-תונחמב ,רגסהה-יתבבו

 ורוגימ אוב דע ונלבא גופי לאו םחונג לא ...!תצאונמה

 ! ונמע לש ירזכאה וביוא לש לילכה
 :הדוהי יררה ירוביגמ דודיעו םחוג יפטנ םעה באשי"

 םהייח ושדיק רשא -- אבכוכ-רבמו ארויג-רבמ ,יבכמהמ

 שפוחה למס ,לארשי יהולא םש שודיקלו םתדלומ רורחשל

 ! ומלצב ארבנה לכל רורדהו
 ושדיק רשא ,וירוביג-וילייחמ ןוחטיבו הנומא םעה באשי

 לכב תרתחמב תלחגה ירמושמ ;ברקה תותיזחב םמע םש

 תרוסמ םיכישממה -- השראו וטיג יממוקתממ ;רתאו רתא

 ! תירבעה הרובגה
 גופס ךורא ןובשח שגוי םלועל :לוועה ןקותיו אובי םויי

 ימדו אובל רחאת אל םקנה די ; תורוד תולבסו רעצ ,םד

 ידע אובי אל םלשה המחנה םוי ךא !וכפשיי ונמד יכפוש

 רורחשה ידיפל םא דע ,תיאמצעה ונתדלומב םעה זכורי
 : '! היוודה הלוגה תכשח לודג רואב תדלומהמ וריאי ירבעה

 שולשל יוטיב הלא הרכזא ירבדב שי ,רבד לש ותימאל

 -תמחלמב יטירבה אבצה תרגסמב בושייה ילייח לש תורטמח

 תמקה םע רתוי הבר תועמשמ ולביקש תורטמ ,הינשה םלועה

 תמקה (ג) ;םילוצינל הגאד (ב) ;ביואה רוגימ (א) : הדאגירבה

 .תירבע הנידמ
 - ל"יח) תידוהיה הדאגירבה ילייחו ,ביואה חצונ הנהו

 תא .םיטילפה-םילוצינה םע םישגפנ (תמחול תידוהי הביטח
 וישובלמו ומחל תא ,םיטילפל לייח לכ שידקה ותרוכשמ תיצחמ

 ודרפוהש תוחפשמ ןיב רשקה תאו ,הטילפה תיראש םע קלח

 ינפל בושייה לש הנושארה הגיצנה התיה הדאגירבה .קדיה
 הנושאר םולש-תשירד םהל האיבהש איהו ,ברחה ידירש

 שידא היה אל בושייה יכ ,םידירשל החיכוה הדאגירבה .ץראהמ
 ירחא םתוא התחנהש איהו המחלמה תונשב םהיתולבסל

 .הנויצ הלועה ךרדב המחלמה

 םע ץראה ןמ םימחולה תשיגפ התיה דחוימב המישרמו הרוכז

 ילויב 16ש) ה"שת בא"םחנמב 'ו םויב הז היה .האושה ידירש

 הטילחה -- 1943 ילויב 16-ב -- ןכל-םדוק םייתנש .(5

 וטיגה תא בוזעל "וא.פ.פ" הנליוו לש תינאזיטרפה העונתה

 םה הנהו ,ופלח םייתנש ,תיביטקא המחלמל ,תורעיל תאצלו

 הדאגירבה ןמ םידוהי םילייח ינפל םהיתורוק םירפסמו םידמוע

 .םיפלאה ירהב םשדיא
 לע רפיס אוה .הטוהר תירבעב רבידו דמע הזרו םונצ רוחב

 דציכ ; הנליווב םינאזיטרפה לש םהיתורוקו םהיטבל ,םהישעמ
 דציכ ,והוחירבה דציכ ,קשנ וגישה דציכ ,תנייוע הביבסב ולעפ

 .דועו תבכר וצצופ
 רביד אוה .ףוזש ,םדיג רוחב .לחה ינשו וירבד ןושארה הליכ

 ויה םידוגינה לכ ,םידחואמ ויה רבעב :דיתעו רבע לע שידייב

 השדח חור דיתעב תונקהל םינאזיטרפה ןוצרבו -- ויה אלכ

 ןעמל םיפלוח םוי-םוי ינייגע לעמ תּולעתה לש חור ,םעל

 .הנידמה תמקהו הלוגה לוסיח לש ירקיעה לאידיאה
 ,הבושק ןזואב וניזאה לכה .השיגפה הכרא תועש עברא

 ןוטלש תחת הלוגב םידוהי תרובג לש האיפופאל ,הדימעב

 .תועמד וצצונ םיניזאמה יניעבו -- יארלטיה

 ררושמה -- אטילד םילשורימ ויה ורבידש םינאזיטרפה ינש

 2,אטילב 'זבינופ דילי אוהש ,רזל םייח רפוסהו רנבוק אבא
 לחה .םידירשה ןיבו וניניב םירשקה תא הקדיה וז השיגפ

 : םימוחת השולשב זכרתה רשא ,םיטילפל עויסה ןתמב לופיטה

 ; םהיתוחפשמ םע םידירשה רושיק (ב) ;ירמוח דעסו ןוזמ (א)

 .היילע (ג)

 דעומ ,עודיכ ,שחוה םיטילפב הדאגירבה ישנא לופיט לשב
 -ילפה ןעמל הדאגירבה תולועפ לע תובר בתכנ זאמ .הלוסיח
 דחאמ יתלביקש תירבעב בתכממ םיעטק איבא המגודכו ,םיט
 : 21.9.1945 םויב אמורמ חלשנ רשא ,אטיל תודהי לש םידירשה

 יתביתכ היהת אנ לאו .שיגרמ ינאש ומכ בתוכ ינא .. ,"
 .ךיניעב ,איהש וזיא תישממ תלעות תאצמהל הגופכ ךילא
 רשוא לש םימיב רכזנ ינא יבתוכבש ינפמ בתוכ ינא
 םירבעה םילייחה םע וגשגפנש םימיב -- ינחור קופיסו
 -רואכ םתברקב ונייהש םימיב ,הילטיא ןופצב םינושארה
 ןמז וגל היה הז .דובעשו קוצמ תונש ירחא ,םהיחאכ ,םהיח

 ינורכזב וראשנ הלא םימי .לודג רואל הליפאמ -- רבעמ

 תחמש הרבעשכ ,וישכע םגו .למסכו גחכ דימתל וראשייו
 םייחה ונבורל םירופא םימי ואבו הגושארה השיגפה

 םייח ,תונלבס רסוחו הייפיצ לש םימי ,םיטילפ-תונחמב

 םירכזג וגא ירה -- טניו'גהמ הבזכא ךותו א"ררנוא ידסחמ
 טתאבה םתאש םימיב ןוכנ רתוי וא ,םכונשגפש םימיב
 -ירבהו םכמ דחא לכ .ליגו רהוז ימי לעכ ,םכילא ונתוא
 .וגל םתייה םירקי המכ ,םיבורק המכ -- הלוכ הדאג
 ,םירבע םימחול ידמ לעש דודה-ןגמב ונייה םיאג המכ

 ןולק תואכ ונבג לע תאשל ונוחירכהש דודה-ןגמל דוגינב
 תיבבלה םינפה-תלבקב ונתחמש התיה הבר המ .ןודבאו
 הצובק לכ תארקל םתכלה תובהלתה וזיאב !ונל םתכרעש

 םיחא םתאבה שפנ-תּוריסמ וזיאב ,םישדח םיטילפ לש

 הלא לכ חכשי ימ .םכיתונחלושל ,םכיתונחמל רכינ תודשמ
 תובהלתה התיה אל וז ירהו !וננעמל םכישעמ לכ ירחא
 וביל יקמעב תדקויה ,דימת רג תבהלש אלא ,תפלוחו תיעגר
 .רתאו רתא לכבו ןמז לכב ויחא יפלכ ידוהי לכ לש

 ,רגסהו קוצמ תונש ירחא ונל םתייה םירקי םייתעבשו"



 תומלש ה

 ,םירז םישנא ןיבו תואונש תוצראב םיכורא םידודנ ירחא

 םיאמצ הכש ירחא ,םכותב ונקלח תנמ ויה האנשו ברח קרש

 םעפ ונוכרביש םישנאלו תודידיל ,ישונא סחיל ונייה

 .םולשל
 ,תילארשי-ץראה הדאגירבה ישנא ,ונל םתייה םיחאל ןכלו"

 "...םושלש-לומת םכונעדי אל םג םא ,םכונשגפש םויב

 רשאב ידוהי לכב ,ןבומכ ,היה הדאגירבה ישנא לש םלופיט
 םוקמ לאו ומצע לא םדאה בורק תאז םעש אלא ,ידוהי אוה

 וטע ירפמ אוה ,ןאכ אבוהש עטקה םא ,אלפתהל ןיאו .ואצומ

 3,אטיל תודהי אצאצ ,ילא -- הנבוק וטיג לוצינ ,ידוהי לש

 םישנא ,הפוריאב החפשמ ריתוהש ,דחא לכ שפיח תיעבט
 רתיה ןיב .םיבר "םיאטיל" תיסחי ויה ויזיבראטבו ,ותביבסמ

 עדונ ויפמו ,יקסלבוק קחצי יאנליווה ןאזיטרפה תא םש יתשגפ

 םהרבא ןטפשמה תא יתשגפ המ-ןמז רובעכ .ריעה ןברוח לע יל

 תודהי ןברוח לע םיטרפ יל ועדונ ויפמו ,(ירות םויה) בולוג

 םויה) קיניו הרופיצ 'בגה תא יתשגפ ףוסבלו ;הללכב אטיל

 הבש ,טומא'זד םילשורי איה ,ןייסארמ הדירש -- (יקצי'זנורוח

 דיחי יתרתונ יבא תיב לכמ יכ ,יל ררבוה היפמו -- יתדלונ

 ידיב וחצרנ ימא-יבאו יתויחא יתשו אמאו אבא ןכש ,םלועב

 .םיאטיל
 טעמכ הדאגירבה תורטמ שולשמ יכ ,השגרה יל התיה ךכ

 ,ונל החיכוה םידירשה םע השיגפה : תחא וליפא המשגוה אלש

 תירבעה הנידמה ;ודמשוה הפוריא ידוהי לש םבור-בור יכ
 "ותטיש" ךא ,ונניא רלטיה -- ביואל רשאו ; הנניא ןיידע

 .תמייק
 הינמרג תסובת רחאל עובש יל התיה רבכ וז השוחת

 ירעמ תחא לש הרכיכב ןוחצינ-סנכב זא יתחכנ :תיצאנה

 -כואה יפלכ םיחצנמה לש תודידיה חכונ -- יתשחו ,חילטיא

 ליג לא' ,חומשל וגל אל התע תעל" יכ -- תחצונמה הייסול

 יכ ...ונלביק אל הרומתכ המואמו ךפשנ ונמד יכ ...'םימעכ

 ונל אלו -- ונראשנ ןוחצינב קלח אללו ונייה המחלמל םיפתוש

 + "! החמשה

 תידנאלוהה ריעב תרשל ,הדאגירבה שיאכ ,יל ןמדזנ םימיל

 םשו ,בלצו הבצמ וילעו ,רבקב םש יתלקתנ םעפ .הדירב

 היה בותכ .בלכ היה הלה -- הבצמה לע תורח היה "רטפנ"ה

 םינוילימ ןיב יכו םדאל בלכה היה תימעו ער יכ ,תילגנאב םש

 תיתוברת הגרדל םא :יבילב יתרהרהו .ול המודב אצמנ אל

 רמאנ המ -- הזכ דובכל הכוז בלכש דע תושונאה העיגה וזכ
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 הבצמ אלו םהל רבק אלש הלא ,הפוריא תמדא לע וניתמומ לע

 ותוא לע ,אטיל תודהי לש דירש ,ינא רמוא המו + תבותכ אלו

 סוכ תעבּוקמ םימיאה ימיב התש רשא ,אלפנ ידוהי ץוביק

 ורמאי המו ?!רחא ידוהי ץוביק לכמ רתוי ילוא הלערתה

 ,יגארטה לרוגה לע ,יתדיל ריע ,ןייסאר לש םידדובה הידירש

 סרהו בר גרה לש םהה םיארונה םימיב םהיתוחפשמ תא דקפש

 ? שודקה !ידוהיה םדאה ?םדאהו ;דובכה -- בלכל !!בר

 ...? חצרנה

 -תותה גיצנ יתשמיש הדאגירבב יתורישל הנורחאה הפוקתב
 ויה םירוקעה תונחמב םינחתותה יחילש .הדאגירבה דעווב םינח

 םשו הפ עמוש יתייה ,רתיה ןיבו ;םהיתולועפ לע יל םיחוודמ

 ,םהיפבש תירבעה לע ,תונחמב אטיל תודהי ברקמ םידירש לע

 -וכילה םעונ לע ,תיתוברתה םתמר לע ,תידוהיה םתלכשה לע

 לועפל וראשנש הדאגירבה ילייח ןיב יתייה ו"שת ץיקב .םהית
 .םיטילפה תונחמב תיקוח-אל הרוצב

 לש יטירבה רוזיאבו ןזלב-ןגרבב יתלעפ הרצק הפוקת

 םשו הפ ;יאקירמאה רוזיאבו ןכנימב תכשוממ הפוקתו ,הינמרג
 יתעמש םגו ,הירטסואבש תונחמל תיקוח-אל ךרדב עיגמ יתייה

 דכ .הילטיאב םיטילפה לש תידוהיה תוליעפה לע יתארקו

 דחא לכב תידוהיה תוליעפה תא תצקמב ריכהל יל רשפאתנ

 הירטסואב ,הינמרגב -- הטילפה תיראש לש םיזכרמה תשולשמ
 .הילטיאבו

 תורדתסה הטילפה תיראשב הלעפ תיסחי תכשוממ הפוקת
 םידוהיכ דחי ולבס רשא ,םידוהיש ,יעבט הז היה .הדיחא תינויצ

 הלאשמ .וישכע םג םהיניב דחאמה תא ושפחי ,םימיאה תונשב

 ,יר"תיב היה אוהו -- רזל ןאזיטרפה ירבדב םג העבוה וז

 רמושה" שיא ,רנבוק םע דחי הדאגירבה ילייח ינפל עיפוהש

 ."ריעצה
 ינויצה ןוגראב "הדיחא"ה רוקמ יכ ,ןאכ ריהבהל יוארו

 יטייבוסה שוביכה ימימ סקלא ר"ד תושארבש יתרתחמה

 -גנתמ''ה לש "ייקאווטיל"'ה יפואה ךכל םרת רשפאו * ; הנבוקב

 שיא לש "ףורש"'ה "ידיסח'ה סופיטה ןמ קוחר היה רשא ,"םיד
 ומכ תרגסמ המאת הזה יאטילה יפואה תא ".קהבומה הגלפמה

 םרז רבגשכ -- ןכמדרחאל קרו ;הדיחאה תינויצה תורדתסהה

 -תהשכ ,ץראה ןמ םיחילש ועיגהשכ ,הינמרגל ןילופמ םיטילפה
 השעמ ספאב תונחמב ויחשכ ,תיתגלפמה היצאיצנרפידה הררוע

 הנחמ םע התהדזהש רחאל טרפב ,"הדיחא"ה הקרופ זא קר --

 ז.תינויצה תורדתסהב דחא

 תור ע ה

 יבצ םע ףותישב םיתרביחו ,תרצעב יתארק הרכזאה ירבד תא 1

 ינחתות ןואטיב -- "ןחתותה בינ"'ב ומסרופ םה ; (חוליש) םזגנל

 .(8.6.1943) ג"שת תועובש ברע תרבוח -- םיירבעה ףוחה

 אטילמ םידוהי ידיב הנליו וטיגב ויהש ,חתפמ תודמע לע 22

 ,'ןויליכבו קבאמב תידוהיה הנליוו" :'י ,דרא -- תיאנבוקה

 .118--117 'מע ,ו"לשת

 םימוסרפה ןמ .תובר בתכנ םיטילפה ןעמל הדאגירבה תולועפ לע 3

 -םיל) ליג : ןאכ ונייוצי ,הלא תולועפ תורכזומ םהבש ,םינושארה

 ,תובדנתהה רפס ; ז"שת ,"תידוהיה הדאגירבה רפס" :'י ,(ץיש

 תולועפ תורכזומ םהבש ,תונורחאה םינשב םימוסרפה ןמ .ט"שת

 ל"יחה :'ח ,בוקסל : ןאכ ונייוצי ,םיטילפה ןעמל הדאגירבה

 ,זועלג ; ט"כשת ,'ט ,"תשרומ טוקלי" ,הינשה םלועה-תמחלמב

 -צראה םילייחה" :'י ,יקצולס ;א"לשת ,"ל"יח שיא" :'א

 ,יידרמהו האושה רקחל םיפד" ,"םידוהי תלצהב םקלחו םיילארשי

 :'י ,ןיבוט ; ד"לשת ,י'חקי אל חורה" : ל"א ,באילא ; גילשת

 .וללשת ןוויס ,י'תשרומ טוקלי" ,"םהילא ךרדב"

 .18--17 'מע ,ה"לשת ,"תיראשו האוש יקרפ" : 'צ ,ןוירמצ 4

 .41 'מע ,ל"שת ,"לודג םעל הלודג ץרא" :'צ ,חוליש 5

 תונחת שולש לע" ירמאמב יתבכעתה הזה "יאטיל"ה יפואה לע .6

 .97 'מע ,א"לשת ,"ןייטשניבור ןבואר רפס" ,"ןייטשניבור ייחב

 .- הכותב תיאטילה העפשההו הדיחאה תינויצה תורדתסהה לע ,ז

 : 'צ ,ןוירמצ ; םינוש תומוקמ ,ליעל 8 הרעהבש רפסב 'צ ,חוליש

 ,לישת ,"היתויעבל יוטיבכ הינמרגב הטילפה תיראש תונותיע"

 -וקמ ,"הלואג ןוא ןברוח ןשיווצ" : 'ז ,גנירעה ; םינוש תומוקמ

 ,"רבע ןטנעאנ ןופ" ,"ןדיי עטיירפאב" :'י ,ראג ; םינוש תומ

 .140--135 'מע ,1957 ,'ג



 ףאג 5

 המחלמה רחאלש הינמרגב אטיל יאצוי םידוהי דוגיא

 ,א

 יאקירמאה רוזיאבש הטילפה תיראש ברקב ומק 1946 תנשב

 הרטמ םמצעל ועבק רשא ,םינוש םייצרא םידוגיא הינמרגב

 דעווה האב אל הליחתכל .םהירבחל ינחורו ירמוח דעסל גואדל

 םינוגראה תא הבוט ןיעב םיררחושמה םידוהיה לש יזכרמה
 -ילפה לש רתי-לוציפמ וששח הטילפה תיראש יגיהנמ .ומקש

 תויתרבח תוצובקל םילצופמ יכה-ואלב םג ויה רשא ,םיט

 ךותל םמצעב הטילפה תיראש יגיהנמ וסנכנ ןמזה ךשמב .תונוש
 תא תרכינ הדימב שילחהש רבד ,םייצראה םידוגיאה תדובע
 ךכל ףסוג .הלא םידוגיא לש םמויקל יזכרמה דעווה תודגנתה
 תיראש תגהנהב ברעתהל הייטנ לכ םמצע םידוגיאה וליג אל

 יזכרמה דעוול םידוגיאה תא רתויו רתוי בריקש המ ,הטילפה
 .םהיניב תיב-םולש רציו

 לש הנינבו הנינמ בור וויהש ,ןילופ יאצוי םידוהיהש ירחא
 םג וליחתה ,"ןילופ יאצוי דוגיא" תא ומיקה ,הטילפה תיראש

 הנחמב הכרענ 1946 רבוטקואב 28-ב .ןגראתהל אטיל ידוהי
 ידוהי ןברוחל ןורכז-תרצע גרבסדנאלב םידוהיה םירוקעה
 הנבוקב המייקתה םוי ותואבש רחאמ עבקנ הז ךיראת .אטיל
 םיפלא תרשעכ ודמשוה הבש ,"הלודגה היצקאה'" 1941 תנשב

 .ךרעל םידוהי
 ,האושה ילוצינ אטיל ידוהי לכ טעמכ ועיגה גרבסדנאלל

 תרצעה תינכות .הינמרגב יאקירמאה רוזיאב ןמז ותואב ויהש

 :םיינשל הקלחתה
 דיל רבעשל הנחמב אטיל ידוהי לש םיחאה-רבקב רוקיב א

 ואבוה םשל -- ואכאדב זוכירה-הנחמ לש החולש -- גרבסדנאל
 ילוואשו הנבוקב תואטיגהמ ודרשש םירבגה תיראש 1944 ילויב
 ומייקתה רשא ,אטילב םידוהיה לש זוכירה-תומוקמ ינש --

 .(1944--1941) אטילב ינמרגה שוביכה תונש שולש לכ ךשמב
 .גרבסדנאלב ''דוחיא תיב" לש לודגה םלואב לבא-תרצע | .ב

 אטיל תודהי תא ודיפסהש ,םימאונ רפסמ ופתתשה תרצעב

 -זת םג העיפוה המיאתמ תילקוו-תילקיסומ תינכותב .הברחש

 -הנחמב םג התוליעפב הכישמה רשא ,רבעשל :וטיגה תרומ

 לש "גוצייה תרומזת"ל הכפה רורחשה רחאלו ואכאד זוכירה

 .הטילפה תיראש

 ב
 לכ לש דוסי תפיסא גרבסדנאלב המייקתה תרצעה ירחא

 םירוקעה תוגחמב ואצמנש אטיל יאצוי םידוהיה לש חוכה-יאב
 יאצוי םידוהיה לש דוגיא" םיקהל טלחוה .םיינוריעה םיבושייבו

 ידכ םיינמז תודסומ ורחבנ .הינמרגב הטילפה תיראשמ "אטיל
 -בשויהש רחאמ ,ןכנימב ויה דוגיאה ידרשמ .הדובעה תא להנל

 תא השעמל ולהינ ,גרבסדנאלב רג ,יקסבוקרמ .ג ,ינמזה שאר

 ישאר ןגנ ,רלקמפוה .א היה תרומזתה חצנמ .2 ץיקב הדסונ 41

 ,לפוטס ,א 5

 .רטסושו ראג ה"ה הלהנהה תולועפ

 :ויה ומצעל גיצה דוגיאהש תורטמה רקיע

 סנב ודרשש אטילמ םידוהיה ץמוק תא ןגראלו ףוסאל 1

 .הינמרגב יאקירמאה שוביכה רוזיאב םיאצמנהו

 .ולוכ םלועב אטיל יאצוי םידוהי ידוגיא םע םירשק רושקל 2

 םלועה יבחרב םהיבורק תא אוצמל דוגיאה ירבחל רוזעל 3

 .םתא רשקתהלו

 םתוהש ךשמב דוגיאה ירבחל יתוברתו ירמוח דעסל גואדל 4

 .הינמרגב תינמזה

 -יהמב בוזעל םהייוואמ תא םישגהל דוגיאה ירבחל רוזעל 5

 תיב אוצמלו האמטה הינמרג תמדא תא תירשפאה תור

 .רחא םוקמב

 דוקמב ורדתסיש תעב תיביטקורטסנוק הרזעל ןרק רוציל .6

 .םישדחה תומ

 .ג
 תיצראה הדיעווה תא ןיכהל ושגינ ןוגראה תולועפ םות םע

 יאקירמאה שוביכה רוזיאב אטיל יאצוי םידוהיה לש הנושארה
 .1947 לירפאב 15--14 םימיב ןכנימב הכרענ הדיעווה .הינמרגב
 ופתתשה הדיעווב ."ףוה רשיריאב" ןורטאיתב התיה החיתפה
 םיחרואו תינמזה הלהנהה ירבח ,דוגיאה יפינס לכמ םיריצ

 .שיא תואמ שמחכ דחי ,םינמזומ

 םונורגא :ויה םיצרמה .ראג .י להינ החיתפה תבישי תא
 רקניש ןזחה .ןייטשניבור .ר ךרועהו זיוגנירג .ש ר"'ד ,יקסיילוא ,י

 תא וכריב ."גוצייה תרומזת" לש טרצנוק ךרענו הרכזא םייק

 בתכב תוכרבו םיקרבמ .םינוש תודסומו םינוגרא יגיצנ הדיעווה

 תוצראב אטיל יאצוי םידוהי לש םידוגיאה לכמ טעמכ ועיגה

 .תונושה
 לע .תובישיה ןכנימב "יבכמ" םלואב ומייקתנ םויה תרחמל

 םידעווהו תונושה תודעווה ח"וד ,הלהנהה ח"וד :ויה םויה רדס
 -יעשופ" אשונה לע ןייטשדלוג .ל ר"דה :וצרה .םיימוקמה

 אשונה לע ראג .יו ,"אטיל תודהי תדמשהב ופתתשהש המחלמ

 תוריחב םויה רדס לע ויה ןכ-ומכ ."תוילאוטקאה וניתויעב"
 .ןייטשניבור .ר רחבנ הלהנהה ר"ויל .תונוש תודעוו הלהנהל

 ד

 לע תדחוימ הרהצה ןכו תונוש תוטלחה הלביק הדיעווה
 ."אטיל תודהי תדמשהב יאטילה םעה תמשא"

 2 :רמאנ הרהצהב
 ,םידיקפ ,היצנגילטניאה) יאטילה םעה לש תובכשה לכ"

 םע דחי ליעפ ןפואב ופתתשה (םילעופ ,הכאלמ-ילעב ,םירכיא
 .הדשה-ירעב דחוימב אטיל ידוהי תדמשהב םייצאנה םיחצורה
 ,יאקירמאה רוזיאב םיאצמנ םיאטילה םיחצורה לש לודג קלח

 ,1947 ילויב 22 ,ןכנימ ,"געוו רעזנוא" 2



 תומ לשה

 םיעיפומ םה םהבש ,הירטסואו הינמרג לש יתפרצהו ילגנאה
 .'א"רנוא' תכימתמ םינהנו 'םירוקע םישנא'כ

 ץיפהל דוגיאה לש השדחה הלהנהה תא הכימסמ הדיעווהי"

 ,יאטילה םעה ינומה לש העווזה ישעמ לע םלועה יבחרב עדימ

 םידוהי לש תוינומה תוחיצר ,יצאנה שוביכה תעבו ינפל ,ועציבש

 .םצרא יחרזא

 160 התנמש ,רבעשל אטיל תודהי לש הנטקה תיראשה ,ונא"
 םהינכש יפלכ םיאטילה לש םתוירזכאל םייח םידע ,שפנ ףלא

 תוראתמה תובר תודבוע רוסמל עדוי ונתאמ דחא לכ .םידוהיה
 היסולכואב יאטילה םעה ינב ועציבש תועזעזמה תוחיצרה תא
 ונגובאדל .שוביכה תונשב הרזעה-תרסחו עשפמ הפחה תידוהיה

 היצניבורפב רתוי םינטקה םיבושיהש ,ףיסוהל ונילע לודגה
 -ושיהו ,םיאטילה ידי-לע ,ללכהמ אצוי אלל ,ודמשוה תיאטילה

 תוחיצרהש עודי .הליעפה םתופתתשהב -- רתוי םילודגה םיב
 ארונה םורגופה תעשב ,םינושה םיכסומב ,הנבוקב םידוהי לש
 וגרהנ ובש -- 'יעיבשה טרופ'ב בעותמה חצרה ןכו ,הקדובלסב
 םיפלא תעשתמ רתוי שוביכה לש םינושארה תועובשב רבכ
 .םיאטיל ידי-לע ועצוב -- הנבוק ידוהי

 לש םלוסיחב םיאטילה לש הליעפה תופתתשהה םג העודי"

 ,קנאדיימ -- ןוגכ ,אטיל תולובגל ץוחמ תונחמו םיידוהי תואטיג
 ותבוח תא האור הינמרג תולגב אטיל יאצוי דוגיא .דועו השרו

21 

 םלועה תעידיל וללה תודבועה תא איבהל תישונאהו תידוהיה

 ."ידוהי-אלהו ידוהיה

 .ה

 הילעב תישממ הרזע וירבחל טישוהל חילצה אל דוגיאה
 ךשוממ ןתמו-אשמ .םירחא תומוקמל הריגהב וא לארשי-ץראל
 תמקה רבדב "לארשי-ץראב אטיל יאצוי דוגיא" םע להנתה

 המכ רובעכ קר העצוב תינכותה .אטיל ידוהיל דחוימ ןוכיש

 ןוכיש" םקוה .היפלדליפב אטיל יאצוי דוגיא תרזעב םינש
 .ןורשה-תמרב "אטיל

 םירפס תאצוה ףוקזל שי הינמרגב דוגיאה לש ויגשיהל

 ןברוח" -- ראג ףסוי : אטיל תודהי ןברוח תודלות לע םידחא

 וטיג לע) "ונתמ הככ" -- טילאש יול ,"תידוהיה הנבוק
 ."תובהלב וטיגה" -- טרובלאג לאומש ,(ילוואש

 תעה-בתכב אטיל ןברוח לע רמוחה דוביעב ךמת םג דוגיאה
 -רמה תירוטסיהה הדעווה ידי-לע אצוהש "ןברוח ןטצעל ןופ"
 .ןלפק לארשי לש ותכירעב ןכנימב תיזכ

 דוגיאה םג ןכ ,הטילפה תיראש לש םינוגראה ראש לכ ומכ
 תנש תליחת דע ותוליעפב ךישמה אטיל יאצוי םידוהיה לש
 דוגיאה םגו הינמרג תא אטיל ידוהי ובזע ןמז ותואב .9
 .קרפתה



 ןיול בד

 *ריב'סב םילוגו םיריסא

 (1940/41 תנשב תוצעומה-תירב יווצקל ושרוגו ווסאנש אטיל ידוהי)

 -בוסה ןוטלשה תנש תליחתמ טעמכ וכרענש םירסאמה ילג
 םהיניב ,םידוהי תורשע םג ופיקה אטילב (1940/41) יטיי
 המכ .םירחאו ןילופמ םיטילפ ןכו ימוקמה רוביצה ישארמ
 םייללכה םינויצה גיהנמ ,ןייטשניבור ןבואר ומכ ,הלא םיריסאמ
 ,ןתיול קיזייא ,ןילופב ןורחאה ר"'תיב ביצנ ,ןיגב םחנמ ,אטילב
 הנש התואב רבכ ורבעוה ,םירחאו ,ילוואשב ר''תיב ןק דקפמ
 -יסא :.מ"הירבב םיקחורמ םירוזאב הדובע-תונחמלו אלכ-יתבל
 וקיפסה אל -- ןיול יבצו לקנופרג בייל ומכ ,םירחא םיר

 אטילב ולחה מ''הירבל םיחולישו םיינומה םירסאמ .ריבעהל

 .תיצאנה השילפה ינפל עובשכ ,1941 ינויב 14--13-ה לילב
 םידוהי תובבר לש תוילגהה לע םייגלופ םיטילפ ירופיסמ

 הנליו ידוהי לש רמהו רצקה ןויסנה רואל םג ןכו ,ריביסל םשמ
 תוששח םנמא וררועתנ 51939 רבוטקוא--רבמטפס תפוקתב
 לש תוימאנידה ללגב ךא ,אטיל ידוהימ םיבר בלב םג םידבכ

 תוששח וקחדנ ,עשי רסוחמ רקיעבו ,הנש התואב םיעוריאה

 ללגבש הלא רקיעבו ,דבלב םיטעמ .תורחא תוגאד ינפמ הלא

 ביצנ ומכ ,תונוטלשה ידי-לע םישקובמ ויה יטילופה םרבע

 ופילחה ,דיתעב וזכ תורשפאמ וששחש וא ,ןמזלג ףסוי ר''תיב
 תומוקמב לחוהשמ .םירוגמ תומוקמ םג םימעפלו הניל-תומוקמ

 תסמעהב (1941 ינויב 14) תבש םויל רוא אטילב םינוש
 תבכרה-תונחתל ןתעסהו תויאשמ יבג לע תומלש תוחפשמ
 .הדבכ הדרח רוביצב הררתשה ,עודי יתלב ןוויכל םשמו
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 םייטייבוסה ןוחטבה תונוטלש וחילצה ןורחאה עגרה דע ,ןכא

 תוקדקודמהו תויתטישה תונכהה תא תוידוס הטעמב ריתסהל
 -תהש יפכש ,הזה עצבמה תארקל םיבר םישדוח ךשמ וכרענש
 אטיל ירע תא קר אל תחא הנועבו תעב ףיקה רתוי רחואמ ררב
 חרזמב מ"הירבל וחפוסש םירוזאה לכ תא אלא ,היתורייעו
 היברסב דעו ןופצב הינוטסאמ :1940--1939 תפוקתב הפוריא
 .םורדב

 חוכב) "םייטייבוס-יטנא תודוסי" לש תומישרה תנכהב

 בחר רקחמ ךותמ םיינושאר םיאצמימ לע ךמתסמ הז רמאמ *
 תירבעה הטיסרבינואבש וננמז תודהיל ןוכמה תרגסמב ךרענה
 מ'"'הירבל וחפוסש םירוזאה ידוהי בצמ" : אשונה לע םילשוריב
 ןכוה רמאמה ."הינשה םלועה-תמחלמב יטייבוסה ןוטלשה תחת
 /\1סאהת067 51106זתו8ה 1ם10זת10(4ת8] 815]800ב12 ןרקה עויסב
 .עסטת0ה(1וסת ות (20ת06תוקסז8זץ 16זצ

 דילי ,(ץיברלופ) רואמ בקעי יבש ר"ד לש ורכזל שדקומ

 היה ויבא רשאכ ריביס תולגב ךנוחו לדג ,הנבוקב 9
 ותולע ירחא |; יטייבוס (רגסה"הנחמ) "רגסחמ"ב אולכ
 אצמ הב ,יי'רקד" םיהדליח לש תללוצב תרשל בדנתה לארשיל
 .1968 ינויב התווצ ישנא ראש םע דחי ותומ

 ,ןכ ינפל םיבר םישדוח רבכ לחוה ,יצרא הדימ-הנקב ,(לעופבו

 ראשה ןיב .ןוחטבה תודסומ לש תויאשחה תודיחיה תרגסמב
 םישנאה םתוא לכ" תא םג לולכל ולא תומישר ויה תורומא

 -תימואלה םתפקשהמ ,יטילופה וא ילאיצוסה םרבעמ האצותכש
 -- תיטילופהו תירסומה םתוביצי רסוח לשב וא ,תיטסיניבוש

 םילולע ךכ םושמו יטסילאיצוסה רטשמל הנכס םיווהמ םה

 ןויב-ינכוס ידי-לע םילצונמו ,תויטייבוסדיטנא תורטמ תויהל

 תודסומ יפינס *,"םיינויצולוברטנוק םיזכרמו תורז תונידמ לש
 תוגלפמ ירבחל ףסונב ,הלא תומישרב לילכהל ווטצנ ןוחטבה

 :םיאבה םיגוסה תא םג ,תויטסישאפו תוינמואל תויחרזא
 ,םיטסיקצורט ,תיטסינומוקה הגלפמה ןמ ושרוגש םירבח
 םע תובתכתה ולהינש םישנא ,םירגהמ ,םיטרקומד-לאיצוס
 יחרזאו םייטילופ םירגהמ ,םיטסילטליפו םיטסיטנרפסַא ,ל"וח
 אל םידוהי ואצמנ םינורחאה ןיבש קפס ןיא .תורז תונידמ
 -ופו היקבולסוכ'צ ,הירטסוא ,הינמרגמ םיטילפ רקיעבו םיטעמ
 ןוחטב יניינעל טאירסימוקה םעטמ 001223 'סמ הארוה יפל .ןיל
 םיפינסה ושרדנ ,25.4.41-ה ןמ ,תיטייבוסה אטילב (.ב.ג.ק.נ)
 םימי השימח ידמ םוכיס-תוח"וד ול איצמהל םיימוקמה
 רשא ,םזוחמב םישנאה לכ לע + ("אקדובס אינבוינדוויטאיפ")
 ףיעס) ראשה ןיב םיללוכהו םייטייבוס-יטנא םינוגראל וכייתשה
 רוטקסב היצולוברטגוקהו םייגמואלה תודוסיה תא (יעיבר
 םיינויצה םינוגראה לכמ םיגיהנמה לגס (א :םהו ,ידוהיה
 ןוגרא יבגל ל"נכ (ב ;תונותיעה לש םיעובקה םידבועהו
 תויצמרופו םייטסירטילימ םיידוהי םינוגרא (ג ; "דנוב"ה
 ,ר"תיב ,לייחה תירב ,םידוהיה תיזחה ימחול תירב) תויטסישאפ
 ללכיהל ויה םירומא ןכ-ומכ .(תיטסינויזיברה הגלפמהו לע-לא
 וכו 5םירחוס ,רבעשל תשורח-יתב ילעב םג הלא תומישרב
 .המודכו תיטסינומוקה הגלפמה ישרוגמ ,םיטסיקצורט ,םיטילפ

 לכב '"תויעצבמה תוישילשה" ושרדנ תפסונ הארוה תרגסמב
 תא ל"'נה םינייועה תודוסיה ךותמ %דחוימ ספוטב םושרל זוחמ
 םידוהיל תסחייתמה הקסיפה .רסאמל וא שוריגל םידמעומה
 ,ליעל ורכזוהש םידחוימה םיגוסה תשולש תא רקיעב הללכ
 רסאמב וא שוריגב ולילכהל שיש םייוסמה גרדה טוריפ ףוריצב
 --- םיינויצה םינוגראה לש םיגיהנמה לגס (א :ונייהד ,יופצה
 לש םיעובקה םיפתתשמהו ,הלעמו םייזוחמ םידעו גרדמ לחה
 -- "דנוב"ה ןוגרא לש םיגיהנמה לגס (ב ;םהלש תונותעה
 םיעובקה םיפתתשמה ןכו ,הלעמו םייזוחמ םידעו גרדמ לחה
 תויאבצ תויצמרופ לש םיגיהנמה לגס (ג ;םהלש תונותעה לש



 תומלשטה

 אטיל תואמצע ןעמל ומחלש םילייחה דוגיא .1 : תויטסישאפו

 םייזוחמ םידעוומ לחה -- לייחה-תירב .2 ;(יצראה דעווה)

 הגלפמה .4 ;תורייע ידעוומ לחה -- לע-לא ,ר"תיב .3 ; הלעמו

 םידוהי ויה םירומא ןכ .תורייע ידעוומ לחה -- תיטסינויזיברה
 : םיפסונה םיגוסה יפל םישרוגמהו םירסאנה תמישרב ללכיהל

 ; ומאלוה םהילעפמש םילודג םינתשרח ; םיִרָאסָא ; םיטסיקצורט

 250,000-מ רתוי לש רוזחמ ילעב) םיתב ילעבו םילודג םירחוס

 םהל שיש םישנא ;(הז םוכס לעמ היה םשוכר יוושש וא טיל

 המשאה תמייקש הדימב) הינמרגמ ואבש וא הינמרגב םיבורק

 יללכ דחוימ ףיעס תחת וללכנ םיטסילאיצוס"םינויצ .(םדגנ

 -והל םאתהב .(םיטארקומד-לאיצוסהו יאקנינידואילה םע דחי)

 לש םהיתוחפשמו םתיב ינב תא םג תומישרה וללכ הלא תואר

 .שוריגלו רסאמל םידמעומהו םייטייבוס-יטנאה תודוסיה

 רבתסמ ?,זלט זוחמב 1941 ינויב 3-המ ימוי ח"וד יפל

 העברא דועו "החפשמ ישאר" םינויצ ינש וללכנ המישרבש

 -וחפשמ ינבמ השימח דועו םירחוס ינש ןכו םהיתוחפשמ ינבמ

 לש תואמצעה ימחול דוגיא רבח וללכנ הגארואט זוחמב ;םהית

 -- םישנא 6 ; ותחפשמ ינב ינש םע דחי ("קיבוטנורפ") אטיל

 יפל .האלה ןכו ,םהיתוחפשמ ינבמ 9 םע דחי הינמרגמ םיטילפ

 ודעונ ןהב םילולכה לש לודגה םבורש הארנ תומישרה ןמ קלח

 7-ב ויהש שיא 338 ךותמ ,לשמל ,ךכ .רסאמל םטועימו שוריגל

 זוחמב םייטייבוסדיטנאה תודוסיה תמישרב 1941  ינויב

 דרדב ויה םינורחאה .רסאמל 98-ו שוריגל 240 ודעונ 5,קיי'זאמ

 .םידדוב וא החפשמ ישאר ללכ
 םג הרבגו הכלה ינומהה שוריגה עצבמ דעומ ברקתהש לככ

 -כהה יבגל אטילב .ב.ג.ק.נה לש ישארה דרשמה דצמ תוליעפה

 ידוס"כו "ידיימ"כ גווסמה רזוחב .עצבמה לש תוישעמה תונ

 רויאמ אטילב .ב.ג.ק.נה שאר תמיתחב ,6.6.41-מ  ,"רתויב

 תויזוחמה "תויעצבמה תוישילשה" ירבחל דעונשו ",בוקדאלג

 ובייוח ,(שוריגה עוציבל זוחמ לכב יארחאה ןוילעה ףוגה אוה)

 רהטל" ותרטמ רשא ,עצבמהש גואדל (תישיא תוירחאב) וללה

 הרוצב להוני ,ינויצולוברטנוק טנמלאמ תיאטילה הקילבופרה תא

 תוארוה םע האלמ המאתה ךותו הקינאפו שער ילב הקלח

 -וקרמ רבחה ,.ר.ס.ס.ס לש הנידמה ןוחטבל יממעה רסימוקה

 ."בול
 הבר תויאשחב םיקהל זוחמ לכ שרדנ תויחנהל םאתהב

 (םישנא השולשמ םיבכרומ בורל) תותווצ לש םיאתמ רפסמ
 םידמעומה רותיא :ונייהד ,המישמה רקיע הלטוה םהילעש

 תעסה ,םיתבב םיקדקודמ םישופיח תכירע ,שוריגלו רסאמל
 ומכ ,ףוסיאה תודוקנל םהיתוחפשמ ינב םע דחי םירסאנה

 תותווצה ובכרוה ןהיפלש תויחנה ונתינ .'וכו תבכר-תונחת
 לש ליעפ דבוע תויהל בייח" רשא ,תווצה שאר (1 :ןמקלדכ

 לגסה לש יארחא דקפמ וא ,היצילימה וא .ד.וו.ק.נ ,.ב.ג.ק.נ

 היה ןתינ םידחוימ םירקמב .".ד.וו.ק.נ תואבצ לש יטילופה
 -פמה דעווה לגס ברקמ הסונמ דבוע" תווצה שארל תונמל

 תיתגלפמה-תיטייבוסה הביטקאה לגסמ דבוע (2  ;"יתגל

 תודיחימ לייח (3 :רטוז יאבצ דקפמ וא (ביטקַאטרַאפבוס)
 .המודכו ימוקמ רנויצילימ וא לובגה רמשממ וא .ד.וו.ק.נ

 ברקמ םישנא 4--2 דוע ףרצל היה ןתינ תווצה ישנאל ףסונב

 -יבב ועייסיו שוכרה םושיר תא ולהני"ש תימוקמה הביטקאה
 וא הגלפמה ירבח לש םביטל השדקוה בל-תמושת .י'עוצ

 הילוחה תא וא תוישילשה תא שייאל םיכירצ ויהש ,ןונגנמה
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 -יאה םהיתונוכת"ב תינתומ התיה דיקפתל םתריחב .תעייסמה
 ירבח לכ .תופנל ךרוצ היה םימיאתמ יתלבה תא וליאו ,"תויש
 -ודג תוצובקב עונל אלו תובוחרב טטושל אל ושרדנ םיתווצה

 ."תונטקה זוחמה-ירעו תורייעב םתעפוה יוליג עונמל ידכ" ,תול

 ירבחל קשנ תקולח םג וללכ שוריגה עוציבל תוימוקמ תונכה

 -וגמה תעסהל הרובחת יעצמא זוכיר ,תויעצבימה תוישילשה
 ימוחתמ םחולישל דע ,תולודגה ףוסיאה-תודוקנל םישר

 .הקילבופרה

 -לוהו םירבוג םינמיס בקע םג הארנכו ,תונוש תוביס לשב

 תליחת העבקנ ,תיצאנה הינמרג םע תירשפא המחלמ לש םיכ

 עצבמה לע .1941 ינויב 14-ה םויל רוא ,תבש לילל שוריגה
 יממעה רסימוקה ןגס חצינ ,אטיל ןללכבו ,תויטלבה תוצראב
 ןאוויָא ,תישילשה הגרדה לעב (.ב.ג.ק.נ) הנידמה ןוחטבל
 עוציב ןפוא לע בורַאס לש תויאשח תוארוה תרגסמב .בּורָאס
 -סאו היבטל ,אטילמ םייטייבוס-יטנאה תודוסיה לש םישוריגה
 תעיצפ דע תושעיהל" בייח עצבמהש דחוימב ןייוצ 9,הינוט
 לש ותיבל הסינכה םע" :רמאנ תוארוהה ךשמהב ."רחשה
 יעצבמה תווצה לש יארחאה רבחה בייח ,ושרגל שיש שיאה
 תטיקנ ידכ ךות דחא רדחל שרוגמה תחפשמ ינב תא זכרל
 תרוקיב רחאל ."תירשפא תוצרפתה לכ דגנ םימיאתמ םיעצמא
 תוארוהה תובייחמ ,המישרל םאתהב ,החפשמה ינב לש םתוהז
 ,תינויצולוברטנוק תורפס ,קשנ רחא ינדפק שופיח םג עצבל

 עידוהל שופיחה רחאלו ,תולודג תויומכב ךרע-ירבדו רז עבטמ

 םירוזאל םריבעהל םידמוע ,הלשממה תטלחה יפלש םישרוגמל
 םישרוגמה ושרוה וללה תוארוהה יפל .מ"הירב לש םירחא

 םיצפחו םיכרצמ ג"ק 100 לע הלוע אלש תומכב" םמע תחקל

 ילכ (4 ;םינבל (3 ;םיילענ (2 ;םידגב (1 :םיאבה םיגוסהמ
 ידכ -- ןוזמ (8 ;חבטמ ילכ (7 ;תוסוכ (6 ;תוחלצ (5 ; הטימ
 םיצפח קש (10 ;םתושרבש ףסכה (9 ; שדוחל החפשמה םויק
 ."םיצפח תזיראל זגרא וא

 א

 ןכא ,(ךתולעהב 'פ ןויסב ט"י) תבש םויל רוא ,תבש לילב
 ,היתורייעו הירפכ ,אטיל ירע לע םייעצבמה םיתווצה וטשפ
 םיפלאה ןיב .םיבשותה יפלא יתבל םיפולש םיחודקאב וצרפו

 קינזוברפ תיבל היתב גוזה ויה םתנשמ הליל ותוא ודרחוהש
 .ר"תיבב םיליעפ םירבח םהינש -- הבונאימ טדימשדלוג ןסינו

 שוריגה ךלהמו םתיבל תיעצבמה הישילשה לש תוצרפתה

 11 :ןמקלדכ היתב ידי-לע םיראותמ
 ונררועתה 1941 ינויב 14-ה לש תרחואמ הליל תעשב"
 ,םש ימ ונתלאש לע .ונתלדב תוכשוממ תושיקנ עמשל
 -תה םיינש .ד.וו.ק.נה ןמ ונא ,חתפ :תיסורב והשימ זירכה

 ןבואר יווילב *:: םיפולש םיחודקא םע ןטקה ונרדחל וצרפ
 ג: ידוסי שופיח וכרע םה .ילומוסמוקה רעונה ןמ יקצדיו
 תחקל ונישרוה .תוקד 20 ךות ךרדל ןנוכתהל ונילע וויצו
 תיאשמב ונוליבוה הלילה תליפאב .ג"ק 100 דע םיצפח
 םירוההמ דרפיהל ונילע ורסא .תבכרה-תנחתל םילייח יווילב
 לוענמ לע ורגסנ תותלדה ,אשמ-ןורקל ונסנכוה .םיבורקמו
 ועיפוה תרחמה םויב . . .ונילע רמש יטייבוס ףיקזו חירבו

 םישרמ ןיאו קוחרמ םה םידמוע .תויחאו םיחא ,אבא ,אמא
 םתוא ינא האור גרוסמה בנשאל דעבמ .ברקתהל םהל
 לע וקפד ,תונחתה תחאב ,הלילה ןושיאב תרחמל . . ,םיכוב
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 תא תאצל הווטצנ אוה ,ןסינ לע ולאשו ןורקה תלד
 יטושר הנחמב הפסינ אוה .ויתיאר אל רתויו 5 , ,ןורקה

 '. . . 1942"ב
 שוריגל םידמעומל םירקמה לכב רמאנ אל תונוש תוביסמ

 -ילשה ישנא ונעט ,לשמל ,ךכ .אטיל תולובגל ץוחמ רבודמהש
 ,ןייטשנרב סירוב לש ותיבל הליל ותוא וצרפש תיעצבמה היש
 '+."תרחא ריעל רובעל םהילע"ש ,הנבוקב עודיה רוביצה-שיא

 ותואב םירקמה לש רכינ קלחב שוריגה עצוב ךכל המודב
 םיעצבמה דצמ תוגהנתההו סחיה ביט .םיאבה תולילבו הליל
 םתוישיאב םג הבר הדימב יולת היה תוללמואה תוחפשמה יבגל

 ויה ןכש ,(םידוהי-אלכו םידוהיכ) "תוישילש"ה ירבח לש
 :.דךש םאפכ וליאכ דיקפתה תא ועציבש הלאכ םג םהיניב

 םתס וא םיבורק םג םישרוגמה לא ופרוצש םירקמ ויה
 ליעפ תחפשמ לש הרקמב ומכ ,תיבב זא ואצמנש םישנא
 תב ותבו ותשא םע דחיש ,ןייטשלוא ,הנבוקב "יחרזמה לעופה"
 וליאו :.הלעבו (השאה תוחא) םתסיג םג ושרוג םיישדוחה
 תונוטלשה ורתענ אל ,טראביקמ ץיבונכדש ינויצה רחוסה לצא

 ללכנ אל אוה ןכש ,םישרוגמל ףרטצהל ריעצה ןבה תורצפהל
 ומא התיה וב םישרוגמה ןורקל סנכנ רתוי רחואמ .המישרב
 הארנכ תאזו (רחא ןורקל ןכל-םדוק דוע דרפוה שישקה ויבא)
 לולכ היה המ-םושמו הנבוקב רג רשא ,רוכבה ויחא םוקמב
 1ז.המישרב

 המרג אטיל ידוהי לע האבו הברקה האושה תשוחת יכ םא
 לרוג יבגל תידוהיה היסולכואה בלב םיברועמ *:ז תושגרל
 הארמל םיבר ועזעדזנ ירה ,("לזמ שי םיריבגל") םישרוגמה
 -ולחב לדתשהלו ץורל וצלחנש םידידיו םיבורק .שוריגה םצע
 ,תוחפשמ המכ יבגל ,הריזגה עור תא רפה ןעמל םיהובגה תונ
 וחילצה םידדוב םירקמב קר י%.םדיב סרח ללכ-ךרדב ולעה
 תורפסל רודמב זא דבעש השרוומ ידוהי טילפ י?.םשוריג עונמל

 רצענש ,יאנליווה וידרה ןפלואב (רבקצוס רפוסה תלהנהבש)
 2 : רפסמ ,םידידי תרידב רוקיב תעב 1941 ינויב 18-ה ברעב

 םיטילפ םה ףא ,יתחפשמ יבורק םג וררוגתה הב ,וז הרידב"
 -ישנא ויה ,קומיצופ סדנהמהו יקסבדולו הדוהי ,השרוומ
 .םהיצפח תזיראב םיקוסע ויה םיריידהו ,םייטייבוס הרטשמ
 ינאש ררבתה רשאכו יתודועת תוארהל ינא םג יתשקבתה
 ידגנ האצוהש יל רמאנ ,םישקובמה תומישרב עיפומו טילפ
 ואצמנ תיתרטשמה הדיחיה םע ...שוריגו רצעמ תדוקפ
 -פתמ רשא ,ינלופו ידוהי ,םיימוקמ םיחרזא ינש םג הרידב
 ושמתשי אלש םירטושה-םילייחח לע רומשל היה םדיק
 ...החישל םתא סנכיהל ידיב הלע .םהיתויוכמסב הערל

 ינממ בתכמ ריבעהל ומיכסה םהו תודועתה תא םהל יתיארה
 ימל טק עגר יתרחרה .יתריחב יפל יתוא םיריכמה דחא לא

 אטיל תודהי

 ינפלואב דוע ותוא ואצמ .רבקצוס לע הלפנ יתערכהו תונפל

 אצוה ידגנ היילגהה וצש ררבתנ םייתניב יכ םאו ,וידרה
 לארשי-ץראל הרשאו האיצי רתיה תלבקל יתשקבל רשקב

 תושר לש יללכה להנמל דימ הנפו רבקצוס ססיה אל --
 םהינשו ,יקסניר'צ ,עודיה יאטיל-ידוהיה יאקיסומה ,רודישה
 ןורחאה עגרב טעמכ ,תמאבו .תודסומה לכל ףקותב ונפ
 ינעיסהל התיה הכירצש ,תיאשמל תיבהמ הדיריה ינפל
 .ינררחשל וצ עיגה -- שוריגה תונורקל -- תבכרה-תנחתל
 ."ישפוחל יתרזח
 תעב תיבב אצמנ אל שוריגל דעוימה החפשמה שאר םא

 תובר תועש תוכחלמ וללה ואלנ אל ,ואיצוהל תוישילשה אוב

 רחוס ,החפשמה שאר .יקשינקארט תחפשמל עריאש יפכ ,ובושל
 ,הנבוקב תיתדה הליהקה ר"ויו "לארשי תדוגא' יגיהנממ ,רישע
 .ותוא םישפחמש ול עדונ םשו תסנכה-תיבל תבש התוא םיכשה
 ותיבל רזח אל ,אריפש רעבוד ברה ,הנבוק לש הבר תצעב

 תא איצוהל םידמועש תעדל חכונו ,תרחמל רקוב תונפל אלא
 ג1.ורדעהב םג ותיב ינב

 םישרוגמל רתומש דויצה יבגל תוטרופמה תוארוהב יכ םא

 המכ םימייוסמ םירקמב וחילצה ,םירפס וללכנ אל םמע תחקל
 עינצהל ??,םירחאו ןויליד לאקזחי ר''תיב ןוטלש ןיצק ומכ ,םהמ

 .םירחא הליפת-ישימשתו ך"'נת רפס םהילכב

%% 

 תחא לכל עצוממב ודעונש תוגורקה 55 דע 50-מ דחא לכב
 25 בוראס לש תוארוהה יפל זכרל היה ןתינ ,שוריגה תובכרמ
 ןורקל וסחדנ םיבר םירקמב ךא .םשוכר לע םידליו םירגובמ

 םיריסאל םידחוימ תונורק וצקוה תוארוהה יפל .רתוי הברה
 ילעב םישנאו תוחפשמ ישאר רקיעב וללכשו 'א הצובק ונוכש
 וצקוה םידחוימ תונורק ; (םיריסא השעמל) רבעשל יטילופ עקר
 הדימב ב הצובק ונוכש םירחאה לכלו תוחפשמה ינבל
 איה ,אצומה תנחתב הליחתכלמ לעופל האצוה אל וז הארוהש
 ורתונ השעמל .אקייליוו-ובוגב תבכרה-תנחתב ךכ-רחא העצוב
 יפלש הלאכ םג ןהיניבו ןכמ-רחאל םג דחיב תובר תוחפשמ
 2%.הדרפהב ובייוח תוארוהה

 לכמ םישרוגמה יפלא וזכור עצבמה לש הז בלש ךלהמב

 תדוקנל םידחא םימי ךות ולבוהו תונורק תואמב אטיל תוזוחמ
 -ולייבבש אקייליוו-ובונב תבכרה-תנחתל -- תירקיעה ףוסיאה
 תדרפה רומאכ המלשוה ןאכ .אטיל לובגל הכומסהו היסור
 אשמה-תונורקב ועסוה םלוכו םהיתוחפשממ תוחפשמה ישאר
 ךשמנ עצבמה לש הז בלש .מ"'הירב יככותב םינוש םינוויכל
 תוארל ןתינש יפכ ,(22.6.41) המחלמה ץורפ דע םימי עובשכ
 :ןמקלדכ 1 'סמ הלבטמ
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 1 הלבט

 תונחת ,האיציה יכיראת יפל ,1941 ינויב אטילמ םישרוגמ תובכר 19 לע םינותנ
 1+ םכותב םישרוגמה ינדמואו תונורקה רפסמ ,דעיה

 תומלשטה

 יסמ

 דעיה תנחת עפמה תדושת האיציה ךיראת

 טוקול 118 1941 ינוי 5

 אדנולוק 114 1941 ינוי 7

 לואנראב 117 1941 ינוי 7

 קסיב 18 1941 ינוי 8

 קסיב 119 1941 ינוי 8

 קסיב 13 1941 ינוי 9

 קסיב 111 1941 ינוי 9

 ובוניישטאז 119 1941 ינוי 5

 קסריביסובונ 1164 1941 ינוי 0

 קסריביסובונ 165 1941 ינוי 1

 ארוג איזאוודאמ 169 1941 יגוי 1

 ארוג איזאוודאמ 117 1941 ינוי 1

 קסלייבוראטס 10 1941 ינוי 5

 קסלייבוראטס | 112 1941 "גוי 9

 קסלייבוראטס 16 1941 ינוי 1

 (גרובנרוא) טאקאמ 1165 1941 ינוי 1

 יניניבאב 13 1941 יגוי 6

 קסנימ 119 1941 ינוי 8

 אשרוא 112 1941 יגוי 2

 תובכר 9 לכה ךס

 ללוכ ?5,שיא 30,000-מ הלעמל אטילמ ושרוג לכה-ךסב

 םיטועימ ינב ראשהו ?'םידוהי 7,000 ?%,םיאטיל 20,000דכ
 תמועל .(הנליו רוזיאמ דחוימב) םינלופ רקיעב -- םירחא

 תיטילופה תרמצל ףסונב ,וללכש ,םהינימל םיאטילה םישרוגמה

 ,הלעמו הקלחמ דקפמ תגרדמ "םיעלק" יפלא םג ,תימואלה

 יתכלממה ןונגנמב תונוש תורשימ ילעבו הרטשמו אבצ ישנא

 םישרוגמה ןיב ויה ,םיחדינ םירפכמ תוברל ,אטיל יווצק לכמ

 םישרוגמה רפסמ רפסמ
 (ןדמוא יפל) תונורקה רוזאה

 15 5 ריביס יאטלא

 205 55 ריביס יאטלא

 2005 99 ריביס יאטלא

 20 70 ריביס יאטלא

 2,055 1 ריביס יאטלא

 25 71 ריביס יאטלא

 15 55 ריביס יאטלא

 15 5 ריביס יאטלא

 2,020 6 ריביס יאטלא

 255 "3 ריביס יאטלא

 15 43 תיניפולרק .ר.ס.ס

 100 24 תיניפולרק .ר.ס.ס

 5 25 הניארקוא

 25 1 הניארקוא

 2,005 99 הניארקוא

 15 29 ןאטסכאזאק

13 5 

 15 5 היסורולייב

 120 2 היסורולייב

2.05 1 

 ןכו ,רכינ רוזחמ ילעב םירחוסו םינתשרח רקיעב םידוהיה
 .תיסחי ,םיהובג םיגרדב ,םייזכרמ םיליעפו תוגלפמ יגיהנמ

 רוטקסה לש םינותעהו םייטילופה םינוגראה יזכרמש ןוויכמו
 םירעב םיזכורמ ויה ,הישעתהו רחסמה תולועפ ןכו ,ידוהיה
 ,הנבוקמ ואב םידוהיה םישרוגמה תיברמש המית ןיא ,תולודגה

 ךותמ רבתסמש יפכ ,תולודג רתוי םירעו 'זבינופ ,ילוואש
 3 :(2 'סמ הלבט) האבה הלבטה



 אטיל תודהי 6

 2 הלבט

 תומוקמ יפל מ''הירב םינפל 2-ה ע''החלמב (םישרוגמו םיריפא) ולגוהש אטיל ידוהי

 מ"הירבב םתולג תומוקמו אטילב םאצומ

 ה יי ל ג ה ה תו מ ון ק מ

 היילגהה תומוקמ לכב ךלפ לבה הקילבופו ךלפ | ךלפ הקילבופר
 ו ףלפ דנכרא | "ספארק | ךלפ תימונוטוא "דרבס | "וכונ תימונוטוא לבח

 םיזוחאב םירפסמב | קפמוא קסלג קפראיונ בוריק ומוק | קספול קפריביפ תיטוקאי יאטלא אצומה םוקמ

 14 212 2 8 1 9 - 4 28 2 08 הנבוק

 8 29 1 - - 1 - - - 6 21 ילוואש

 4 21 - - - 1 = -= 1 24 'זבינופ
 28 9 - -- - 1 17 - -- - 1 ןייסאר
 14 2 - -- 1 2 - -- -- 1 8 רימוקליו

 22 11 .-- - 3 - -- 2 - 2 4 הבוני

 20 10 - - -- - -- -- 1 - 9 ןאיטוא

 18 9 -- .- 2 -- -- = 7 ה - 'זריב

 18 9 - -- - - - 0 - 9 טאילאמ
 18 9 --- = .-- .- -- -- 4 5 קושיווליפ
 18 9 - 0 -- 1 .- -- .- 7 - 1 לופמאיראמ
 14 7 - - 1 3 1 - 2 -- - ןאיגנולפ
 14 / - - - - - - -- - 7 הטילא
 14 7 - - 4 - 3 - -- -- = הגניטרק

 1.4 7 - .- - -- 7 = -- .- -- גירוואט
 12 6 - - - .- == -- = == 6 טשקינא
 10 5 -- = -- - = -- - - 5 קשיבוקליו
 2 21 - - 4 7 2 = 6 10 12 ?? םירחא תומוקמ
 18 4 1 - 2 2 2 4 4 1 38 עודי אל

 100 00 4 8 9 26 2 20 66 57 | 258 | םירפסמב כ"הס
 100 08 16 28 2 64 80 112 114 | 51.6 | םיזוחאב

 תיצחממ הלעמלש לילעב תוארל ןתינ וז הלבט יפל
 תולודגה תוליהקה שולשמ ואב םילוגה רפסממ (54%-כ)
 םייטילופ ,םייתוברת םיזכרמ םג ויהש ,'זבינופו ילוואש ,הנבוק
 םיריעז םינוונח םשו הפ םג ויה םילוגה ןיב יכ םא .םיילכלכו
 לוכיבכ ובשחנ םירחאה םיבשותל תיסחיש ,תונטק תורייעמ
 םהל רטנ תומישרה יביכרמ ןיבמ והשימש וא ,"םיריבג"ל
 תודהי לש הנמשו התלס םילוגה םע ונמנ ללכ-ךרדב ירה ,הביא
 תוידוהיה תוחפשמה ןיב "".תיטילופהו תילכלכה -- אטיל
 תודוסיכ ילאיצוס-ילכלכה םדמעמ עקר לע הנבוקמ ולגוהש
 "א 4א.סָא" תימשר ונוכ רשאו ,תילאיצוס הניחבמ םינכוסמ
 רחסמו תשורח יתב ילעב ואצמנ ,(טנמלא ינסאפוא לאיצוס)
 ר"'חיבמ סנר'צ ,"אווליס" רייחיבמ לרָפמַאילּוא :ןוגכ ,םיעודי
 ,תוירגיסל רי'חיבמ ןומולס ,י'המידק" רי'חיבמ יזנכשא ,ןוטוק"
 ,םיתב לעב -- שודוח ,ןלבק -- יקסבוגליא ,דזורג ףרוצה
 ס"מיבמ רצלזו שרח ,קבטל ס"מיב ילעב -- סוקרמו קראטש
 הידידי ,תילערזיא ,יקסבולוקוס ,יקסנולפ םירחוסה ,ריינל
 היה הנליוומ םישרוגמה ןיב .םירחא םיברו יקסבוקלפ ,גרבנייפ
 .ץיבלקני רישעה רחוסה םג

 רמולכ ,'א הצובקב ללכ-ךרדב וללכנ וללה תוחפשמה ישאר
 הצובקב .םהיתוחפשמ ינבמ רומאכ ודרפוהו ,"םיריסא"ה תצובק

 םג תימשר ,ירוביצ-יטילופה רושימב םיליעפה םג ואצמנ וז
 -פמה יגיהנממ םהיניבו (תדלומב םידגוב) "ינידור יקינמזיא"
 י' :םיאבה םיידוהיה םינוגראהו תוגל

 : לייחה תירבו ר"'תיבו (רייהצה) תיטסינויזיברה העונתהמ
 לאקזחי ,ןויליד לואש ,ןויליד לאקזחי ,ןפג המלש ,ןמרדיב דוד
 -רלופ לאקזחי ,לזיימ ,ץיבורבי לארשי ,ץיבופלוו יבצ ,ןוזדיוד
 זועמש ,ןייטשטור םהרבא ,לטנזור באז ,קנילפ והילא ,ץיב
 .םירחאו ץיברקוטש םהרבא ,אריפש

 ,סוקצורב לאוי ר''ד ,רגרב ןימינב ר"ד :םייללכה םינויצהמ
 ,(הנליוומ) רונשנדייז ריאמ ,ףלוו םלושמ ר"'ד ,ןייטשנרב סירוב
 חנ סדנהמה ,ץיבורטנק ריאמ ,רלסימ ןסינ ,ןתיול קחצי ר"ד
 .םירחאו הפי

 ,גרבדלוג לאומש רייד : (םיטסינאמסורג) םיינידמה םינויצהמ
 .ןוזלסה הירא ר''ד ,ץיבורבוד קחצי רי'ד

 .םירחאו סופסורט לאכימ ד"וע : לאמש"ןויצ-ילעופמ
 .ןייטשלוא והילא :"יחרזמה" תעונתמ
 םהרבא ר"ד :תיאטילה תואמצעה תמחלמ יקיתו תירבמ

 .םירחאו רלדיפ ,ןמסח דוד ,ןייטשגרב השמ (.לימ) ןרס ,ןרפלא
 ,סובולג דוד ומכ םיטסיקלַאּפ רפסמ םישרוגמה ןיב וללכנ ןכ

 םיטסינומוק המכ וליפאו ,רבעשל "טאלבסקלָאפ"ה יכרועמ



 תומלשטה

 .םירחאו ןרוהשריה ,ץיבופזוי ומכ םיאלומוסמוקו
 -- ינשה בלשה םג ןכ ,שוריגה עצבמ לש ןושארה בלשה ומכ

 הנחבה ידכ ךותו תננכותמ הרוצב ךרענ -- מ"הירבל העסהה

 םישרוגמה תובכר ןיבל ,'א הצובקמ םיריסאה תובכר ןיב תטלוב
 יפל ,'א הצובקל םיפיקזה רמשימ הנימ לשמל ךכ .'ב הצובקמ

 יפל .דבלב שיא 30 -- 'ב הצובקל וליאו ,שיא 65 ,תוארוהה
 -וגמהמ דחא לכל חיטבהל תובכרה ידקפמ לע היה תוארוהה

 5.3 לש הבצקהב) הממיב םעפ םח לכואו םחל םרג 800 םישר

 תמדקומ תיפרגלט הנגמזה ידי-לע תאזו (תלוגלוגל לבור
 דקפמ לע .ןוזמה תא קפסל הדעונש ,תמייוסמה תבכרה-תנחתל

 תא איבהל ידכ ,םישרוגמה ןיבמ םישנא חולשל לטוה תבכרה

 .תונורקל םיחותרה םימהו תוחוראה

 ירה ,תוארוהה יפל םירבדה ועצוב דימת אל השעמל יכ םא
 39.םישרוגמה רוביצ לע רתויב םיקיעמהמ היה אל לכואה ןינע

 -וריה םיירטינסה םיאנתהו הברה תוסיחדהמ דחוימב ולבס םה

 אשמ תלבוהל ודעונש ,ולא תונורק .תונורקב וררשש םיד

 םירהוצ ינש קרו םימותחו םירוגס ללכ-ךרדב ויה ,תומהבו

 םיכרצה תיישע םשל .םיאולכל ריוא קפסל ידכ םהב ויה םיריעז
 ומכ ,ןורקב ונקתוהש םייביטימירפ םינקתמב שמתשהל וצלאנ
 םישנאה ושרוה םימעפל %י.הפצרב רוח םתס וא ,"תרפופש"

 םהיכרצ תושעלו תידדצ הנחתב תבכרה תריצע תעב תדרל

 .םילוחהו םינקזה ,תוקוניתה תושק ולבס דחוימב .תונורקה תחת

 רומג דודיבב העיסנה לכ ךשמ טעמכ םישרוגמה וקזחוה השעמל

 ישנא םע ףאו ,םכרדב התרקנ רשא תימוקמה היסולכואה זמ

 המחלמה ץורפ לע וליפא .שגפיהל םהל היה רוסא ךומסה ןורקה

 לבס יאנתב .ןיפיקעבו יארקאב ועמש מייהירב ןיבל הינמרג ןיב

 תונחמל :דעיה יפל לכה ,תועובשו םימי עוסנל וכישמה הלא
 .םיממוש תומוקמל וא םיירפכ םירוזאל ,הדובע

 3.הגירמ םתגיסנ רחאל ולגתנש ,םייטייבוס םיכמסמ יפל
 :םיאבה םידעיל אטילמ םישרוגמה ועסוה

 שיא 230 תיאקסמואה לזרבה-תליסמ קוסאראק תבכרה-תנחתל

 710 | תיאקסמואה \/ דורוגוואלס .

 150 תיאקסמואה . אדנולוק :

 100 | תיאקסמואה . איאנרַאווטסי'צ .

 150 תיאקסמוטה ש הגַארוב :

 3,940 | תיאקסמוטה ע קסיב :

 1,970 | תיאקסמוטה 0 לּואנראב .

 645 | תיאקסמוטה . קסיילא "

 402 | תיאקסמוטה / אקבוזבור "/

 150 | תיאקסמוטה . ינלאפוז-דזאי ע

 75 | תיאקסמוטה . ובונלא'צאז .

 125 | תיאקסמוטה . ובוקלאוו .

 100 | תיאקסמוטה ש םידאיבופ "/

 200 | תיאקסמוטה 8 החילאיפסופ "

 145 | תיאקסמוטה א החילאפופ .

 210 תיאקסמוטה 2 ובונופיל .

 250 | תיאקסמוטה " .ישאקול ,
 3,600 תיאקסוקרוגה . סאלטוק ,

 364 תיגרובנרואה . טאקאמ "

 (תוינאצי)

 לזרבה-תליסמ קסלייבוראטס 0

 6,302 תיסאבנודדתיאבקסומה

 (תוחפשמ ישאר ,םידדוב)

 1,196 תיבוריקה לזרבה-תליסמ ,ארוג-איא'זָאוודאַמ /

 (םיילילפ)

157 

 .שיא 21,014 אטילמ לכה-ךסב ולבוה וז המישר יפל
 וויה הלאה םישרוגמה ןיבמ 2/3-כ תוחפלש חינהל ןתינ

 החפשמה ישאר לש) החפשמ ינבו תומלש תוחפשמ רקיעב

 םבורב ולגוה וללה .'ב הצובקל םיכייתשמה רמולכ ,(םירוצעה

 -דרווס--וואלסוראי--אשרוא--אקייליוו-ובונ ריצב) עירכמה

 ,לואנראב ,קסיב ןוגכ יאטלא לבחב םינוש תומוקמל (קסבול

 םידדובה .םירחא תומוקמלו םיראנ לבחל ןכו ,דועו קוסאראק

 ךרד ועסוה ,א הצובק ונוכש םירוצעה ,תוחפשמה ישארו

 -וסמ הדימב .לארואבו ןופצב הדובעה-תונחמל קסלייבוראטס

 .27ו 1 תואלבט ךותמ םג וז החנה תרשאתמ תמיי

 -וראטס תנחתל ואבוהש םידדובהו תוחפשמה ישאר ןיב

 םינויצה ישארמ תורשע המכ םג ויה ,הניארקואבש קסלייב

 רחאלו רזנמב הליחת ונכוש םה םירחא םיבר ומכ .אטילב

 וארקנש לארוא ירה ןופצב תונחמל ורבעוה המחלמה ץורפ

 יטושַאר ןוגכ םירחא תונחמל רבעוה רחא קלח ."גאלַארּוארבס"

 גאלרו'צפ ,קסריביסובונ ךלפב יראג ,קסראיונסארק לבחבש

 .דועו (אטוקרוו לבח) הרו'צאפב

% 

 ןילופמ ולגותש הלאמ קלח תונחמב ויה רבכ 1941 ץיקב

 םתומשרתה לע .בר לבס לובסל וקיפסהו ןכ ינפל םישדוח רפסמ

 דחוימבו ,אטילמ םישדחה םילוגהמ וללה םיללמואה לש

 6 : ךכ םיקיתווה דחא ויתונורכזב רפסמ ,תינוציחה םתעפוהמ

 היה .דחי םג הלהבו דובכ רמואה הארמ םהל היה ןיידע"
 ,הוורפ תופנצמב םינבר ...רחא םלועמ דעצימ ןיעמ הז

 םידוהי ,סרכ-יבעו תומישרמ תויומד ,םיאקנבו ןיד-יכרוע
 .תוורפהו םיעבוכה ,םיליעמה בטימב םישובל םידוהי"אלו
 -בירל ועסנ וליאכ תויטנגלא תודווזמו םיזגרא ויה םהמע

 םייניע םהב וצענ םלוכ -- היצסנסל הכפה םתעפוה .הריי

 וננובתה !ועיגה םיאטילה :הפל הפמ הרבע העומשהו
 ונראיתו ,םיצפחה ירהב ,בהזה יפקשמב ,םיחפוטמה םינקזב
 וחלשיי הלא םישנאשכ ,רחמ הלא לכ םע הרקי המ ונמצעל

 ןכמ-רחאל ...םירטמוליק תואמ ילגר עסמל תוצובקב
 ורתונ וללה ןיבמ דבלב םיטעמ קרש העידיה ןכא העיגה
 ."םייחב

 ,אטילמ םירוצע םג רומאכ ועלקנ וב ,וללה תועסמה דחא

 -בש (לאנאק-יקסיטלאב-יקסרומוליב) "הק-הב-הּב"  תונחממ

 תועובש המכ וללה תונחמה יוניפ ןמזב עריא ,דנלניפדולראק
 -תורעי לא לגרב ולבוה םירוצעה תובבר .המחלמה ץורפ רחא

 ראתמ ךכו .קסלגנאכראל תינופצו תיחרזמ ,הגייטה לש דעה

 % : הנבוקמ ץיברלופ לאקזחי ,םירוצעה דחא ויתונורכזב תאז
 םיריסאה ירוט תא ופיקה ,םישרפו םילגר ,יובנוקה יפיקז"
 ...הלאמש וא הנימי הרושהמ תאצל דחאל ףא ושרה אלו
 תא ואלימש קבא יננע ולעה הגייטה ךותב םיידדצ םיליבש
 השבי הפב ןושלה .ןורגב וקנחו ,םייניעה ,הפה ,םייריחנה
 חוכ-שושת ראשנו רגיפש ימ .ףרשו רעב ןואמצהו שרקכ

 ןיב .יובנוקה ידידלע הרונ ,תמדקתמה הביטחה ירוחאמ
 -יסאב הרתמ יובנוקה דקפמ היה ,תוינחב ,דקפימל דקפימ
 ינימימ ..."חורבל תונויסנ' ךות וגרהנ ךכו ךכש םיר
 דאמ השקתה אוה ...סאנואקמ ןטיוול ר"דה ךלה הרושב
 ריצפהל ליחתה אוה :ןוסאה הרק םימיה דחאב .הכילהב

 ורמגיש ,ול איה תחא ,רתוי חוכ ול ןיא ,ראשיהל ול תתל יב
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 -חאה םידעוצה תרושב רבכ ונאצמנ ...תחא-תבב ותוא
 .רגפל אל ונב הרתיהו הבורה תא ךרד יובנוקה שיא .הנור
 חנצ אוה .תווקתה לכ רבכ וספא ןטיוול ר"דה לצא ךא
 לע ויתסמעה .םמורתהל דוע היה לוכי אלו ויתחת לפנו
 היה המכ דע יתממותשה םינושארה םיעגרב .יתכלהו יפתכ
 אשמב שיגרהל יתלחתה רתויו רתוי תכלל יפיסוהב ךא ,לק
 .םילשחנה ןיב יתייה ינא ףאש דע ןמז הברה רבע אלו

 תיראש תא יתפסא ...יתמדקתהו ,ץראל יניע ,יתפפוכתה
 בושו יתלשחנ בושו .רוגיפה תא יתגשה הצירבו יתוחוכ
 דע ,'קומא* זוחאכ ,יפתכ לע אשמהשכ המידק יתצר

 ,רוכזא אל ךכ ילע רבע ןמז המכ .יתרכה תא יתדביאש

 האב הליל ותואב ךרדה .חונל הדמע הביטחה :סנה הרק ךא
 ."הציק לא

 -רוקה ובר ידכב אלו ץרפנ ןויזח ויה אל הלאכ םיסינ ,םרב
 .םיריסאה ןיב תונב

 םהיניבו ,םישרוגמה לש םייחה יאנת ויה ךורע-ןיאל םילק
 לבחב הליחתב וזכור םלוככ םבור *%.םירוצעה לש תוחפשמ
 הכישמהש) תבכרהמ וקתונ םדעיל תונורקה עיגהב .יאטלא
 םתוא ולביק ללכ-ךרדב .ודרוה םיעסונהו (םירחא תומוקמל
 -לכה םילעפמהו תודסומה ילהנמו םיימוקמה תונוטלשה ישאר

 רתויש המו ,םנוסכיא תייעב תא רידסהל ידכ ,םייקשמ"-םיילכ
 תושרה יגיצנ דצמ סגה סחיה תמחמ .הדובעב םצבשל -- בושח
 תא ורחב הב הרוצחו רבסה-תרומח םינפה-תלבק ,וללה
 ןויבצ הז דמעמל םיבר םירקמב וללה וויש ,הדובעל םישנאה

 ,תויאשמב םישרוגמה ורבעוה םשמ י'."םידבע קוש" לש

 אלו תויחל ובייוח םש ,הביבסה יבושייל ,לגרב םגו תולגעב
 ןוחטבה תויושר ינפב םעפ ידמ בצייתהל ןכו ,םוקמה תא בוזעל
 9.םיימוקמה

 םיבושיבו םיזוחבוסב ונכושש רחאל ןושארה ןמזב רבכ
 רכינה םקלח .הדובעב ליחתהל םהילע היה המוש ,םיינוריע
 תתירכבו םייתשורח םילעפמב םירחא ,תיאלקח הדובעב ץבוש
 -קמב .תּודיקפבו תויעוצקמ תודובעב -- םיטעמו הגייטב תורעי
 ,םירוגמה םוקממ דאמ קוחר הדובעה םוקמ אצמנ םיבר םיר
 הדובעה .לגרב בושלו תכלל וצלאנ םה :רתויו מ"ק 10--8 ידכ
 ,הרייעה דילש רכוסל ר"חיבב לשמל ךכ ;רתויב השק התיה
 םחפ לש הקירפבו הניעטב דחאכ םישנהו םירבגה ודבע ,קסיב
 ומליש תאז הדובע לע 5%.ג"ק 80--70 תב ןבא לכשכ ,םינבאו
 ,רוחשה קושב םחל"רכיכ תיינק ידכ -- םינמוזמב דאמ טעמ
 \ןלביק םידבועהש לכואל םישולתה ויה רתוי םיבושח לבא
 רתויב ןברדמ םרוג הלא וויה ,זא ררשש ,דבכה בערה יאנתב
 תאצל ובייח אל םילוחו םינקז ,ךדיאמ .הדובעל האיציל
 ,ודבעש םהיתוחפשמ תכימתמ םייקתהל וצלאנ םהו ,הדובעל
 יג םיישיאה םהיצפח תריכממו

 -ימצל םוקמב תויחל םהילע רזגנ יכ םישנאל רמאנש רחאמ

 יאנתל לגתסהל םבור ולחה ,(שוריגה) ''הקליס"ה תרגסמב ,תות
 ואריב ףא םירחאו ,רזע-יקשמ םהל ומיקה םידחא .םוקמה
 ומצע חיכוה םקלח .המדא-יחופת םהילע ולדיגו רעי תוקלח
 ךכ ידכ דע ,תויביטקורטסנוק תומזויבו םידיקפת יולימב
 ושרדש םידיקפתו תודובע םג םהילע ולטוה ןמזה ךשמבש
 יאנתב תמייוסמ הלקה הלח ךכו ,תוירחאו תדחוימ תונמוימ
 ודיפקה הליחתבש ,םיימוקמה ןוחטבה תונוטלש םג +י,םהייח
 -וכת םידעומב םתובצייתהו םישרוגמה לש םידקפימ תכירע לַע

 אטיל תודהי

 -ירטמ ויה םעפ ידמ יכ םא ,םהיתושירד תא םימיל ונתימ ,םיפ
 הנחבהה ףא לע .המודכו םישופיחבו תוריקחב םתוא םיד
 דגוב תחפשמ ינב" םג ונוכש ,"םיריסא" תוחפשמ ןיב תימשרה
 ישעמ לדבה טעמכ היה אל ,םירחאה םישרוגמה ןיבל ,"תדלומב
 ריכזהל ןוחטבה תונוטלש וענמנ אל תאז םע .םהייח יאנתב
 לע םדימעהלו םסוחיי תא "םידגוב'ה תוחפשמ ינבל ןמזל ןמזמ

 ישאר םיאולכ ןכיה וללה ועדי אל םיבר םימי +%.רבדה תועמשמ
 .ללכב םייח םה םאו םהיתוחפשמ

 םיריסא 1941 ףוסב וררחוש ןילאטס--יקסרוקיש םכסה יפל
 לש םיבר םיבשות םהיניב ,רבעשל ןילופ יחרזא םישרוגמו
 היסא ירוזאל ,המורד םבורב ורהנ וללה +*+*.הביבסהו הנליו

 עיגהל ףא וכז םידחאו סרדנא אבצל סייוג םהמ קלח .תיזכרמה
 .הינשה םלועה-תמחלמ ימיב לארשי-ץראל

 לבחל םישרוגמה לש םאוב רחאל הנשכ ,1942 ץיק יהלשב
 .מ"הירב יתכריב םירחא םיקלחל םהמ םיבר ורבעוה ,יאטלא
 קסנַאיוכרוו לבחבש םיחדינ םיבושייל וחלוש םה ראשה ןיב
 ,בייטפאל םיל וכפשיה דע ולש אתלדבו הנל רהנה ןגאבש

 קסטוקאי הריבה תוברל תיטוקאיה תימונוטואה הקילבופרל
 ,רתויב םיינופצ םיגייד יבושייל םג ךא ,קסנימקלא למנה-ריעו

 היתב תראתמ ךכו .םירחא םיבר תומוקמו סימ-בוקיב ןוגכ
 יאטלא לבחב זוחבוסמ התרבעה תא הבונאימ קינזוברפ
 ++ : היטוקאיל

 -שמה לכ לע ויפל ,וצ .ד.וו.ק.נה ןמ ונלביק 1942 טסוגואב
 זוחבוסה תא בוזעל ןנוכתהל םינטק םידלי םהל ןיאש תוחפ
 -פחה תא וניעטה ,םיסוסל תומותר תולגע וחלש .הבופראק
 םיבוכר ויהש .ד.וו.ק.נ ירטוש יווילב ,לגרב ונכלה ונאו םיצ
 קסיבב .םימי 3 הכרא ךרדה ...קסיב ריעה דע םיסוס לע
 םשב םוקמל ,ינופצה םיה רוזיאל ונתוא ועיסיש ונל עדונ
 -תונורקב .מ"ק 4,000 לש ךלהמ -- הנלה רהנ לע יסקיט
 םשמו ,קסריביסובונלו לואנראבל ונמדקתה םירוגס-אל אשמ
 ילוטלט לש עובש ירחא .תיריביסנארטה תבכרה לולסמב
 -שמב ונכשמה םשמ .הברטיסא תבכרה-תנחתל ונעגה ךרד
 דע םירטמוליק תואמ ,תויאיגבו םירהב ,ךרד אל ךרדב תויא
 רקבכ ונתוא וניעטה ןאכ .הרגנאה רהנ לע םימ-תנחתל
 אל ונעגה טייש ימי השולש רחאלו אשמ-תניפסב ןאצכו
 הלודג הניפסל ונרבעוה .הנלה לעש היוטכומ למנמ קחרה
 דרומב ,תוממי עבשב מ"ק 1,000-מ רתוי ונרבעש רחאלו
 עברא לש הצובק ונייה .קסנימקלא למנל ונעגה ,הנלה םרז
 תרחמל .ימ 12 ןב רדחב ונמקמתהו ,תושפנ 10 ,תוחפשמ
 .הנל רהנה ךרואל תכשמנה ,הגייטב הדובעל ונאצי ונאוב
 -בקמ םחלה תונמ תא .תוניפסל הקסה יצע תנכה :ונתדובע
 ,םיאנתלו וזכ הדובעל ונלגרוה אלש ןויכ .תומרונה יפל םיל
 תולעמ 40-ל עיגה רוקה .םחלל ונבערו המרונל ונעגה אל
 .וניתוחוכ תא שיתהו

 רבכש םישרוגמה םתואב רקיעב תושק העגפ הרבעהה תריזג
 ןוגכ ,(שוריגה) "הקליס"ה יאנתב רדתסהל טאל-טאל ולחה
 ילעבבו ,תיסחי תוסינכמ וא תוחונ תודובעב ודבעש הלא
 םירקמ ויה ,תאז םע .םהינימל קריה"תוניגו רזעה-יקשמ
 תוינשקע תועומש וטשפ ןכש ,הז עסמ תארקל וחמש םישנאש
 ןכ לעו לארשי-ץראל וא תירבה-תוצראל םתוא םיליבומ יכ
 ,אובל הרחיא אל הבזכאה ,םרב +%."ודקרו םיריש ורש" וליפא
 .ליעל ראות רבכש יפכ



 תומלש ה

 -דחה םתולג תומוקמב "םיססבתמ"ו םילגתסמ וללה דועב
 םידדוב םיריסא רפסמ םג ןכו תוחפשמה ישאר ןיידע ויה ,םיש
 -יתמ ךרפ-תדובע ,השק בער יאנתב הדובעה-תונחמב םיאולכ

 תותימל ואיבהו םישק ויה רצעמה יאנת .תושונא תולחמו הש

 וז : הנבוקמ ץיבורבי לארשי רפסמ ךכ לע 3%.תוינומה

 התוא לש תונחמב םיריסאה םינותנ ויה םהבש םיאנתה לכ"

 .רעיב תורכ ץע םהילע לופנב םתומ תא ואיבה ,הפוקת

 -תקלדש הלאכ שי .הגייטב הדובעה ןמזב ואפק םירחא

 תותימש הלא ירשא .םוקל ופיסוה אלו םתוא הליפה תואירה

 -דהב אבש הז היה ירזכא יכה תוומה .םקלח תנמ ויה הלאכ

 הרדגה שי תיסורב) ףוס ןיא תולילו םימי ךשמנו הגר

 ליחתמ הז .'הינ'צשטסיא' ךותמ תוומ : הזכ תוומל תקייודמ
 התאש ,יטיא תוומב רמוגו תוחוכ תסיפאל תרבועה השלוחב

 .(הלאה םייחה ןמ ךתוא ררחשיש תוומ ,ול ללפתמו לחיימ

 הכיעד :הנחמב 'לבוקמ' יכהו ץופנ יכה תוומה הו היה

 ."הוועש רנ ומכ

 -יקחו תושירד םג םהמ םיבר ורבע הלאה םימויאה םיאנתב

 םבור וטפשנ ,1943-ב רקיעב ,םימיל .םתמשא תחכוהל תור
 תיטילופה תוליעפה ילעב :תורדגומ רסאמ תופוקתל םלוככ

 וליאו 3%,םינש 10--5-ל 58 ףיעס יפל םבורב ונודינ רבעשל

 הדימב .םינש 5--3-ל 35 ףיעס יפל םירחוסהו םינתשרחה בור

 ורבעוה םה ,םשנוע תפוקת יוציר רחא םייחב ורתונ םיריסאהש

 דע (םידחוימ םירבעומ) יצנַאליסירַאפצֶפסכ םימייוסמ םירוזאל

 ףרטצהל ושרוה םיררחושמהמ קלח קר .םישימחה תונש עצמא

 49 "הקליס''ב םהיתוחפשמ ינבל

+ 

 תוחפשמה דוחיאל ההימכה ,תוחפשמה ישאר לרוגל הגאדה
 רוביצ ברקב תוליעפל ירקיע םרוג ויה ,םהיניב רשקל תוחפלו
 ושע ,ודרפוה החפשמ ינבשכ ,אטילמ העסהה תעב דוע .םילוגה
 ריבעהל תוחפל וא דחיב תויהל ידכ םישאונ םיצמאמ וללה
 קרו םהיצמאממ ופרה אל שוריגה יאנתב םג .הזל הז תועידי
 %.םהיריקי םוקמ לע עדוויהל םקלחב וחילצה רכינ ןמז רחאל
 עייסו םחור תא דדוע רבדהו ,ןתינש לככ בתכתהל וחילצה ךכ
 םיריסאה ועייתסה דחוימב .םישקה רצעמה יאנתב דומעל םהל
 וחילצה םהיתוחפשמ ינבש םירחא םיכרצמבו ןוזמה תוליבחב
 פו .שפנ תוריסמבו םיבר םיישקב םריבעהל

 היה ,הז ינויחו בושח םוחתב ליעפ עויסל ורסמתהש הלא ןיב
 והש ותיב ינבו אוה .ןייטשנרב סירוב הנבוקמ רוביצה-שיא
 -וגמה וניכהש) תוליבחה תא םתיבב וזכירו קסטוקאיב תולגב
 םהיתוחפשמ ינב רובע םירחא תומוקמבו קוחרה ןופצב םישר
 ןכ-ומכ .חולשמל םוניקתהו םתוא ורפת ,(תונחמב םירוצעה
 -ינ תומוקמב םיריסאו םישרוגמ תאמ םיבתכמ ל"וחל ריבעה
 ןילופ ידוהי תועצמאב ןכו **,תורחא םיכרדבו וז ךרדב ??.םיחד
 ,ל"וחב םישרוגמה יבורקל עדונ ,תונחמהמ םייתניב וררחושש
 אטיל ידוהי לע ,תידוהיה תונותיעב ןכו אטיל יאצוי רוביצל
 ןלהל *,"שואי יאלמ םהו זוכיר תונחמב" היסורב םירוצעה
 ןייטשרוב םירמ ריביסמ החלשש תונושארה תויולגה תחא ןכות
 65 : לארשי-ץראב התחפשמל ,1941 רבוטקואב 15-ב

 תתירכל בושייב עשוהיו המלש ינב םע תאצמנ ינא ,יריקי"
 .םימלשו םיאירב ונא .יקציאורט זוחמ ,יאטלא תורעיב םיצע
 םוש ןיאו .והורסאש זאמ ,הנשמ רתוי יתיאר אל יבצ תא
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 ןיאש זמר) םיאור ןיא סאטסיימ רבח תא ...ונממ תועידי

 .םימעפל םילבקמ (בלח .א.ז) הנָאיפ .(רעמה -- רשב
 ."םכל תועודי ןה םא ,החפשמה ינב תובותכ תא יל ועידוה

 ולחה ל"'וחב םיבורקהש דבלב וז אל ,הלאכ םיבתכמ תובקעב

 ,הת ,םיטוח ,תופורת ,קבט ,םיגירא ,םידגב) תוליבח ץירהל

 יזכרמ ןיעמל וכפה ףא םירקמ המכבש אלא ,('וכו ןובס ,הפק

 .אפוג מ"הירב ךותב החפשמה ינב ןיב ורשיקו ,עדימו רשק

 תדסוממו תנגרואמ הרוצ השבל םימילו הכלהו הרבג וז העפות
 יאצויו ללכב םלועה יבחרב םיידוהי םיירוביצ םינוגרא תמזויב

 %6.טרפב אטיל

 םהמ המכ ידי-לע תכשמנה) ל"וח םע תובתכתהל ליבקמב

 תובתכתה להנל םג םישרוגמה ןמ םיבר וגהנ ,(הזה םויה דע

 -יקי םע ,םמצע ןיבל םניב ,המצע מ"הירב ךותב תיביסנטניא
 תיאטילה היזיבידב םידידיו םיבורק םע וליפאו תונחמב םהיר

 -- הררחוש אטילשכ ,םימילו ,םודאה אבצב תורחא תודיחיבו

 ינבו םיבורק שופיח תרטמל ףסונב .םש האושה ידירש םע םג
 -ינל הבוגתכ םג ,ראשה ןיב ,וז העפות ריבסהל ןתינ ,החפשמ

 םירשק לע הרימשו עדימל ההימכלו דחא דצמ תוידומלגהו קות

 אל םירקמבש ,אופיא ,המית ןיא .ינש דצמ ףתושמ עקר לש

 םג בתכתהל ,רבעשל ,העונת וא התיכ ירבח וכישמה םיטעמ

 6.המחלמה ינפל וגהנש יפכ ,תירבעב

 רתי קודיהל םיבר םירקמב ואיבה רבעהו לרוגה תופתוש

 ינפל הז תא הז וריכה םא ןיב ,םילוגה ברקב םירשקה לש

 תוירדילוסה םג הרבג הלא םיאנתב .ואל םא ןיב המחלמה

 םעפ ףא הרק אל" .םינוש םיבצממ םיבצמב תידדהה הרזעהו

 תרשע ינבמ דחא ותודעב ןייצמ ,"בערב תמ םידוהיהמ והשימש
 לבחב יקסני'זדר'זד םש לע זוחבוסב ,םייאטילה םישרוגמה
 ."םיקלחמ ויה ןורחאה םחלה תא יכ" %%,יאטלא

 וחפיט ימואלה רושימב םג אלא ,ודבל םחלה לע אל ךא

 ןושל לע הרימשב ומכ ינייפוא דחוימ יווהו תוירדילוס םידוהיה
 םידוהי םישרוגמ לש םיזוכיר המכב *9,תורחא תועפותו שידיא

 -יעפ חתפתהל ולחה ,םירחא תומוקמבו יאטלא לבחב ,םיאטיל

 -רתה ,יתדה רושימב רקיעב %9,תונגרואמו תודסוממ-יצח תויול

 ללכ-ךרדב תססובמ התיה תוליעפה תרגסמ .ילאיצוסהו יתוב

 -וגמה ונגראתה לשמל ךכ .םימדוק םידידיו תוחפשמ רפסמ לע

 שאר ברעב ,יאטלאב םייאלקחה םיקשמה דחאב םידוהיה םישר

 בטימ םישובל םהשכ דחיב גוחל ידכ ,(23.9.41) א"שת הנשה

 ."ינשל דחא תובינע (וליפא) ונתנ -- היה אלש "מל"ו םהידגב

 המכ ואיבה" ,םחל רסח היה ןכשה קשמב םידוהילש ןויכמ

 גחה תשודק ינפמש הדבועה היואר דחוימ ןויצל "י."תורכיכ
 ! הדובעמ וליפא ותבש

 -ילק הנייש תרבגה הנגריא יאטלא לבחבש רחא זוחבוסב

 .ירפכ רונתב תוצמ תייפא ,הינב ינש תרזעב ,הנבוקמ יקסנב

 וסחייתהש הלא" .םירחאב םג וקבד המישמב התוקבדו התמזוי

 ךות וזכ תיאליע שפנ-תוריסמ םתוארב ,תושידאב הליחתב

 תופאל וליחתה םלוכו תובהלתהל םה םג וספתנ ,הבר תולעפתה

 ןודעומב ןכמ-רחאל ךרענש ירוביצה חספה "?."חספל תוצמ

 לש הנב ידיזלע ראות ,(הנישדרדח םהל שמישש) ימוקמה

 6 : עצבימה תמזוי

 םידוהיה -- זוחבוסה לכ -- םלוכו ךורא ןחלוש ונרדיס"

 לכ םעו 'סעקווי'ציפ'ה לכ לע רדס ונרדיס ונחנאו ,ופסאתה

 הצפק ץנאגימ םשב תחא .הזטסקאבו םידוקירבו .. .םירישה
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 יסעסקיש'ה ולכתסה ןולחה ךרד ...דוקרל ןחלושה לע
 וליחתה ,הזטסקאל וסנכנ המה םגו םיימוקמה ה'רבחהו
 ."הז דיל הז דוקרל
 ררוגתה םהב ,רתויב םיחדינ תומוקמב וליפאש םירקמ ויה

 ידעומ תא יהשלכ הרוצב וללה ונייצ ,םישרוגמ לש ריעז ץמוק

 םינוש םיבושיחב םירתלואמ תוחולב םירזענ םהשכ ,לארשי
 שאר ותודעב רפסמ -- "גח אב היה םא" .העומשה יפמ ףאו
 םויה תא קוידב םיעדוי רבכ ונייה" -- % רימוקליוומ ר"'תיב ןק
 םג ונייה .. .םימעפלו תונורכז םילעמו הז לע םירבדמ ונייהו
 ."םיירבע םיריש םירש

 וחתיפ םש ,מ"הירבב רתויב םיחדינה שוריגה-תומוקממ דחא
 היה ,ןיפנא-ריעזב הליהק ןיעמ םיאטיל םידוהי 100-מ הלעמל
 רתויב םיינופצהמ היה הז םוקמ %%.היטוקאי ןופצבש סימ-בוקיב
 .ינופצה חרקה םיל הנל רהנ ךפש דיל םמוש יא-יצח לע אצמנו
 יטקרַאה הלילה םש ררוש הנשה תיברמ .725 בחורה וקב

 לש דאמ הבע הבכש הסוכמ םוקמה .גלש תופוס תוללותשמו
 לבוקמה רשקה .ספאל תחתמ 505 ידכ עיגמ רוקהו חרק
 רקיעב להנתמ ("תשביה") היסור יקלח ראש םע םוקמהמ
 דוגמה לש םמויק רקיע .תוינא תריישב (דבלב הנשב םיימעפ)
 -- ץיקבו ,חרקל תחתמ -- ףרוחב :גיידה לע היה םש םישר

 ,תותשר תנכהב םישנהו םישנאה וקסע ךכל ףסונב .תורומכמב
 ויה ןכדומכ .הז ףנעב תורושקה תורחא תודובעו םיגדה תחלמה

 ,םיצע ףחס םיששוקו (חור-יליעמ) םיקלשוב םמצעל םירפות
 ורצי ,המודכו םיטושיק ,םינטק םילכ .הקסהל ,הנלה תפש לע
 חרקה ךותב םימעפל םיאצומ ויהש ,הטוממה םצעמ םישנאה
 -דלשמ תויונבה "תוטרוי''ה ןאכ ושמיש עבק ןוכישכ .ררופתמה
 -ולח אלל טעמכ היה הנבימה .המדאו בוזיא דמצומ וילעו ץע

 הטלבתה םוקמב םידוהיה םישרוגמה לש הנושארה םתמזוי .תונ
 החפשמ לכלש ךכ ,תוטרויה לש ימינפה הנבימה לולכשב
 תוטרוי המכב םידוהיה זוכיר ,הלשמ תיטרפ הניפ תוחפל היהת
 תידדהה הקיזה תרימשל עייס ,"לארשי ץרא" ונוכש ,תודחוימ
 תדמתמ הכימת וכמת ,לשמל ,ךכ .התרבגהל וליפאו םהיניב
 ,רסאמב ויה םהיתוחפשמ ישארש םידליבו םישנב תיתטישו
 היוולהלו הרהטל וכז םידוהיה םירטפנה .םירחא םישק םירקמבו
 םג ואצמנו ,םוקמב וררשש םירומחה םיאנתב ףא ,ןידכו תדכ
 דחאב .םהירבק לע (תוירבע תויתואב) תובצמ קוקחל םיבדנתמ
 ופואב טעמכ תוליפת ומיוק תוידוהיה תוטרויה לש םירדחה
 ,יתד יווהמ םיקוחר ויה ןכל-םדוקש םיריעצ וליפא .יתטיש
 -םויבו הנשה-שארב ותבש םלוככ םבור .הליפתב ןאכ ופתתשה
 לע ןאכ ךרענ חספ רדס .םיגחה ראשב םג ותבש םיברו רופיכ
 -לש-הדגה .הליעפו תיברימ תופתתשהב ויקודקדו ויטרפ לכ
 .דיב םיתעל וקתעוה רתסא"תליגמ ןכו חספ

 תידוהי הריוואב ןאכ ולדגש דבלב וז אל רעונה ינבו םידליה
 םג ולביקש אלא -- תירבעב הריש ,שידיאב רוביד -- המח
 ןמ המכו ,לארשי םע תודלות לש םירחבנ םיקרפב םירועיש
 רושימב םיליעפה ןיב .תירבעה הפשה תא םודמיל םירגובמה
 תרבגה ,קשרהמ ,ןבלגנל םהרבא ,ןמזור הדוהי :ויה ירוביצה
 ןויבצ ללכהו טרפה ייחל תוושל ידכ .דועו יקסנבילק הנייש
 וכישמה ,אטילב המחלמה ינפלמ םייחל רשפאה תדימב המוד
 ןייוניכ ןויצב תויתדע-תוירוביצה תויוליעפה תא תונכל
 -ודג הקדצ" ,"םיטיח תועמ" :ןוגכ ,אצומה תוצראב יתרוסמה
 המינ .המודכו "ףליה-רעטניוו" ,"ןיינמ" ,"הרות דומלת" ,"הל

 אטיל תודהי

 ,אצומה-תוברתל תויכשמהבו תרוסמב תשקיע תוקבד לש וז
 תוחמש תעב דחוימבו אתווצב יּוליבה יכרדב םג יוטיב האצמ
 .לבוקמ יווהו םיגהנמו תרוסמ לש ןויבצ ילעב םיאשונ ביבס
 יפל בתכב "םיאנת' וכרענ ץיבונכדש גוזה תנותחב ,לשמל ךכ
 יפכ ,תורימזהו תוכרבה ,תוליפתה -- ןכש לכו ,לבוקמה חסונה
 םיקרבמ ועיגה רשאכ םג .אטיל ירעב הלאכ תויונמדזהב גוהנש
 ןהילעו תוכורא ריינ תוסיפ אלא הלא ויה אל ,תירבעבו שידיאב
 םייושע םיטישכת תוברל ,תונתמ םהילא וחלשנ ןכ .בתכה
 -- לארשי תנידמ תמקה לע העומשה העיגהשכ .הטוממ"ןשמ
 תוביסמ ,האג תוהדזהו החמש לש םיינאטנופס םייוליג ויה
 רוד חמצ הז םילוג רוביצ ברקבש המית ןיא .'וכו תובהלנ
 ףא הז םוקמב עריא אל .תימואלו תידוהי הרכה לעב ריעצ
 .תבורעת-יאושינ לש הרקמ

 -בוקיב חדינה יאה-יצחב םידוהיה םילוגה תדע ייח יכ םא
 המכ ירה ,םירחא םיצוביק תמועל ,םנימב םידחוימ ויה סימ
 תועפותל התיהו ,םירחאה תא םג ונייפא וב וחוורש תועפותהמ
 םיטעמ-אל לש םהייח .הדובעה-תונחמב הבר תועמשמ וללה
 דצמ םיקומעה תוירדילוסה יסחיל תודוה ולצינ םשד םיריסאהמ
 לגסה ישנאכ םאו לרוגלו לבסל םירבחכ םא ,םירחא םידוהי
 אטיל ידוהימ ודרש ידכב אל .ןוחטבה תונוטלש םעטמ הנוממה
 6,םיאטילה םיריסאה תמועל המכ יפ הז םוניהגב
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 םיניקת םיסחי חופיטל םידעצ ושענ םירקמ המכו המכב
 ויבל תיאטילה היצנגילטניאה יגוחמ םישרוגמהו םיריסאה ןיב
 ,תאזו ,םינורחאה דצמ המזויה האב רקיעב .אטיל יאצוי םידוהיה
 ךשמהו 5ז אטילל תירשפא הבישל הווקת ךותמ םג ,ראשה ןיב
 םהיניב םיסחיה ויה תאז ףא לע .םימעה ינש ןיב םויק"ודה
 דצמ תונעט ועמשנ םעפ אל .םיקודה תויהמ ללכ-ךרדב םיקוחר
 ותעשב םתלכאש ,םתא יאמלה" :ומכ ,םידוהיה יפלכ םיאטילה
 בור ונאימ ,ךדיאמ % "1 תיסור תעכ םירבדמ ,יאטיל םחל

 ויה .דרפנה םדוחיי תא ושיגדהו םיאטילכ תוהדזהל םידוהיה
 -יטנאה תא ואיבה םיאטילהש : לשמל ,םידוהיה דצמ תונעט םג
 םיצור אל םידוהיה"ש םיטוקאיה תא ודמילו היטוקאיל תוימש
 .המודכו 9%,"דובעל

 סחיה היה םהילע תוקולח ויה תועדהש םיאשונה ראש ןיב
 תוארל ללכ-ךרדב וטנ םיאטילהש דועב .םיצאנב המחלמל
 ,יטייבוסה ןוטלשהמ אטיל רורחשל ישעמה םרוגה תא םינמרגב
 הדימב םיצאנב המחלמה תא ואר םידוהיה לכ טעמכ ירה
 תיבגמ לע 1942-ב זרכוה רשאכש המית ןיא .םתמחלמכ הבר
 ברקמ 19 "דגנתה אל שיא" ,םודאה אבצה לש םיקנטה ןרקל
 ודגנתה םיאטילה וליאו ,םתלוכי תדימכ ,ופתתשה םהו םידוהיה
 .תיבגמל לולגב

 תודוסי"כ .אבצל סויגה ןיינעב םג יוטיבל האב וז הדמע
 םידוהי-אלה תא ומכ םידוהיה תא ולביק אל "םינמיהמ יתלב
 וסיוג רשאכ ז:.תורחא תויאבצ תויצמרופל אלו םודאה אבצל
 אל" םגוסמ םישנא יכ ,"תועט התיה וז"ש רבתסה םידוהי המכ
 -וגמה םידוהיה וחיכוה תאז םע *?."וחקיי אלו אבצל םיחקול
 ומזי ףא דחא הרקמב תוחפלו ,סייגתהל תונוכנ םיריסאהו םישר
 זא היהש ץיברלופ רפסמ ךכ לע .תונוטלשל הז ןיינעב היינפ
 55 : םיאבה םירבדה תא הנחמב רוצע

 רגס-חמה ךותמ יתוא וחקיש םימעפ המכ תושקב יתרסמ"



 תומלטה

 םיבוריס המכ יתלביקש ירחא ...תיזחה לא (רגסה-הנחמ)
 חרכומ ידוהיה אבצהש יתרבסהו ןילאטסל בתכמ םג יתבתכ

 תחת תאזה המחלמב ףתתשהל תירוטסיה הפקשה תדוקנמ
 ידוהיה אבצל םיבדנתמהש םש יתבתכ :+...יידוהיה ולגד

 תוניפ לכמו תירבה-תוצראמ םג ,םלועה לכמ ואובי הזה
 רחא ףאל ...הינשה תיזחה תחיתפ תא שיחי הזו ,םלועה

 דאמ הברהש יתעדי .תוירחאה םושמ תאז תא יתרפיס אל

 -ושתה ...תיזחל תכלל ומיכסי דחיב ונתא ויהש םידוהיהמ

 המילש היצגלד האבשכ יתיאר הז תא .. .תניינעמ התיה הב

 -- ינא ימ -- יתוא תוארל .ד.וו.ק.ג לרנג והשזיא םע
 הזבו ינא ימ ודמלש הארנכו יתרקחנ תמאב .יתוא רוקחלו
 ."יתלביק אל הבושת םוש בתכב . ..ןיינעה רמגנ

 סויגמ רבד לש ופוסב ועתרנ םייטייבוסה תונוטלשהש דועב

 םהילע ורתיו אל ירה ,ליעפ תורישל םיריסאהו םישרוגמה

 ר"תיב ןק דקפמ רפסמ ךכ לע .תינידמה הלומעתה ךרוצל
 5 ;ילוואשב רבעשל

 .ריביסב גאלרוי'צאפ היפכ-הנחמב אולכ יתייה 1942 תנשב"

 ישנא לש םסחיו ,בערבו תולחמב ,רופכב םש ותמ תובבר

 אופיא רשפא .לכמ רזכא היה ונילא תיטילופה הרטשמה

 ,דרשמה לא יתנמזוה דחא רקוב רשאכ יתמהדת תא ראתל

 תובידאב ינושקיב תוהובג תוגרד ילעב םיניצק ינש םשו

 ינולאש םה ...תוירכוסבו התב דבכתהלו חונל ,תבשל

 .המחלמה לרוג לעו יללכה בצמה לע יתופקשהל תובידאב

 המחלמ תאז ,רבדל שי המ ,ונ :יתרמאו םחה התה ןמ יתמגל

 ךתעד המו .'המצועה אולמב םיטסישאפב םולהל שיו השודק

 תא םיחצור םיצאנה ,ההומת הלאש 1 ידוהיכ' -- 1 ידוהיכ

 ולא םא .'םיצאנה עגנ תא רגמל שי .הפוריא לכב ימע ינב

 םותחל ברסת אל יאדווב -- םיגיצקה דחא רמא -- ךיתועד

 .טפדומ ריינ ףד הבתכמה לע חינה אוה .הז ךמסימ לע

 תודהיל היינפ וז התיה .ךמסימה לש ונכות תא יתארק

 דגנ הקבאמב תוצעומה-תירבל רוזעל היינפ '%,םלועה

 רחאל ...יתמתחש ןבומ ...תויפסכ תומורתב םזיצאנה

 ימכש לע םיניצקה דחא יל חפט ,הז ךמסימ לע יז יתמתחש

 דיתע ינאש ,ץקה אב יתואלתל יכ קפס ול ןיאש ורמואב
 ."ונחנא תירב-ינב ירהש ,ירסאממ ררחתשהל

 ,1947 תנש דע רצעמה-הנחמב הז ריסא רתונ תאז תורמל
 ,םירחאה םיררחושמה ןמ םיבר ומכ .ושנוע דעומ םויס דע

 בשייתהל רתיה ול ןתינ :ונייהד ,תויחרזאה ויתויוכזב לבגוה

 .והשלכ יביטרטסינימדא זכרממ מ"ק 201 לש קחרמב קרו ךא

 -תירב לש םיינופצה םירוזאב תיחצנ תולג :תורחא םילמב

 -רמה היסאבש םיחדנה םילבחב ,תורעיב ,הגיאטב ,תוצעומה
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 ןכתסה ,ותחפשמ יגבמ המכ ודרש אטילבש ןויכמ .המודכו תיזכ

 ןוחטבה תונוטלש ידי-לע רצענ ,רצק ןמז רחאל .םשל רזחו

 .קסראיונסארק לבחל םעפה ,תינשב הלגוהו אטילב

 םשנוע יוציר רחאל וזעהש םירחא םיבר דקפ המוד לרוג

 יניעמ םלעיהל ןויסנ ךות ,אטילל יקוח-יתלב ןפואב רוזחל

 םירקמ איצוהל י*.תינשב הלגוהו ספתנ םהמ רכינ קלח .תושרה

 הרוצב ץלחיהל תונויסנה םג ללכ-ךרדב וחילצה אל ,םידדוב
 םאו 5% תוגוטלשל תישיא היינפ ידי-לע םא ,תולגה ןמ תילגיל
 .ל"וחב וא אטילב ** םיבורקמ השירד ידי-לע וא יי,תוילוסנוקל

 םיריעצ לש םצמוצמ רפסמל רתוה המחלמה םות םע ,ןכ לע רתי

 .תוצעומה-תירב יבחרב דומללו םשמ תאצל היטוקאיב םידוהי

 אוה *3.םלוכ תא וריזחה ידוהי-יטנאה עסמה תליחת םע םלוא

 םג ,דועו תאז .םירחא תומוקממ םימוד םירקמ יבגל םג ןידה

 לע רסאמ ישנוע רוזגל תוגוטלשה וכישמה המחלמה רחאל

 םויקב ,"םיינויצ םינכוס תשר" ןוגראב וקסע לוכיבכש םילוג

 החירבל התסהבו תיטייבוס-יטנא הלומעת"'ב ,יאשח יתד ןחלופ

 %4."הניטסלפל היסורמ

 םיריסא המחלמה רחאל וצלאנ םהב ,םייגארט םירקמ םג ויה
 -יעשופ םע תפתושמ תחא תרגסמב תוהשל םידוהי םילוגו

 םעו ,םיצאנה םע הלועפ יפתשמ ,םירחאו םיאטיל המחלמ

 ופוסבו 50-ה תונש עצמאב קר .האושה תפוקתב םידוהי יחצור

 המכ וכז םימיל ,אטילל רוזחל םילוג לש רכינ רפסמ השרוה
 ייחב תיסחי תוריהמב בלתשהלו לארשיל תולעל םהינבמו םהמ

 הילעהו ינויצה ןויערה חופיטב ךישמהל םג ןכו הנידמה

 ,תאז םע .המודכו "ןויצ יריסא" תדוגאב תוליעפ ,מ"הירבמ
 ולגוהש םידוהי רפסמ ןיידע ורתוג מ"הירבב םיחדינ תומוקמב

 %5,ורזח םרט םויה דעו אטילמ םתעשב

 תליחתב לחהש ,םיאטיל םידוהי יפלא לש םתיילגהו םרצעמ

 תפוקתל רבעמו לעמ אופיא ךשמתה ,הינשה םלועה-תמחלמ
 לרוג םע וללה לש םבצמ תא תוושהל ןיא יכ םא .המחלמה
 סתיהו םלבס תניחבמ ירה ,"םיצאנה ידסח"ל ורתונש םהיחא
 הדקפש הלודגה האושל יאוול-תעפות וז התיה ,םהיפלכ ירזכאה

 ילרגטניא קלח םג הווהמ וז השרפ .הפוריא-חרזמ תודהי תא

 -יטסינומוקה ךרעמה ןיב תכשוממה תודדומתהה תרגסמב

 ,ליעל ואבוהש םירבדח רואל .תימואלה תודהיה ןיבל יטייבוס
 אטיל ידוהי וחיכוה תולגו רצעמ יאנתב םגש ,לילעב הארנ

 -וברתהו םיימואלה םהיכרע תרימש ןעמל הליגר-יתלב תונשקע

 רובגל םהיגיבמ םיברל העייסש תילדנ יתלב תוינויח ןכו םיית

 .םהיתואלת לע תיסיפ הניחבמ

 1973 ,םילשורי

 תור עה

 רקחנו ,12.7.407"ב רבכ םינושארה ןיב רסאנ ןייטשניבור ןבואר 1

 ידיזלע ןודינ .יטסילאירפמיא ןכוסו לגרמכ םיבר םישדוח

 .רסאמ תונש הנומשל .ד.וו.ק.נ לש (השולש תדעו) "הקיורט"

 ןמז ,.ר.ס.ס.א ימוק ימוחתב ,הרו'צֶאּפ רוזיאב הנחמל חלשנ אוה

 אטילב הרעסה ץורפב ,אטיל שיא .המחלמה ץורפ ינפל רצק

 -לת ,'ב ץבוק ,טסו ןימינב תכירעב רוד ילותפנ .(1941---1940)

 רסאנ ןיגב םחנמ .75--66 'מע ,(אטיל שיא : ןלהל) 1955 ביבא

 אלכב םישדוח ךשמב רקחנו הנליווב 1940 רבמטפס תישארב

 : ןמקלדכ ןידה-קספ וינפל ארקוה 1941 לירפאב ןדב .יקשיקול

 ינינעל יממעה ןוירסימוקה דיל תצעיימה תדחוימה הדעווה"

 -חהו הרבחל ןכוסמ טנמלא אוה ןיגב באז-םחנמ יכ ,העבק םינפ

 ."םינש 8 לש הפוקתל ןקתמ הדובע-הנחמב ותוא אולכל הטיל

 ימע ,(ןיגב : ןלהל) גישת ,םילשורי ,םינבל תולילב ,ןיגב םחנמ

 ימוקב) הרו'צֶאפ רוזאב הנחמל אלכהמ רבעוה 1941 ינויב ; 8

 רקחנ ,ילוואשב 1940 ילויב 11-ב רסאנ ןתיול קיזייא .(.ר.ס,ס,א

 לש תצעיימה הדעווה וילע הרזג 1941 סראמבו םישדוח ךשמב
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 םע רשק תרישק רובעב" ,הדובעדהנחמב רסאמ תונש 8 .ד.וו.ק.נ

 הווהמה תוליעפו תיטייבוס-יטנא הלומעת ,תימואלניבה תונגרובה
 דבוסה ילילפה סקדוקה לש ,58/10 ,58/4 םיפיעס) "רוביצל הנכס
 ,רטסירפ ןמור .הרו'צֶאפ הנחמל חלשנ ןכמ-רחאל שדוחכ .(יטיי

 דודדןגמ : ןלהל) 17.9.70 ,ץראה ףסומ ,''ריביסב דוד ןגמ םע"

 ,פ"עב דועיתל רודמ ,'א ,ןתיול .א 'דע הוושהו .ד 'מע ,(ריביסב
 .ךליאו 12 'מע ,(ז"ימ : ןלהל) וננמז תודהיל ןוכמה

 םיחטשל ולגוהו ורסאנ הנליווב יטייבוסה ןוטלשה תועובש ךשמב
 הנא : "דנוב"ה יגיהנמ םהיניבו ,םידוהי תורשע המכ םיטייבוסה
 לקני ,ןייטשנייו לבייל ,ץיבונורא ףסוי ,לטייט ד"וע ,לטנזור

 ונבו בוכינר'צ ףסוי ד"וע םיטסיקלַאפה גיהנמ ; בוקינזאל'ז

 "גאט רעד" ןותעה ךרוע ; םיטסילאירוטירטה יליעפמ -- לאכימ

 -יצניצ ןורהא -- "טייצ יד" ןותעה ךרוע ; ןזייר ןמלז רפוסה -
 לקצח הרומה ; ןיול ןמחנו סלאווכ הירכז םיניישעתה ; סוטאנ
 .םירחא םיברו ןמדירפ בקעי ר"ד ,רלבמיצ בקעי ר''ד ,וקנישטאפ

 ,6.11.39 ,עמיטש עשירדיא יר ,"ןטעטילאוטקא רענליוו" ,רטפאשז .י
 .2 'מע

 ,'זריב זוחמ לש .ד.וו.ק.1נ דקפמ ,סַאסיל .פ תארוה ךותמ
 4. א16ז06185, 1הפנתותופ ךותמ תיאטילמ םגרותמ .30.1.41-המ

 ןוס(טטוט 15002ץתוהפ 1 5.5.9.8. 116(טצוש 1627058, 56]20-

 .ץו?תוס 81(16. .3ח88-/ 1!ם1וטפ 1

 .10 ימע ,2 ךרכ ,(םיאטילה ןויכרא : ןלהל)

 יוזא ,ראג ףסוי : האר וז הדועת לש ירוקמה חסונהמ טאטסוטופ

 : ןלהל) "הרונמ" 'צוה ,1965 ביבא-לת ,עטיל ןיא ןעשעג סע זיא
 .146--143 'מע ,(ראג

 תומישר ןיכהל טלחוה הנליווב הרטשמ-שיא לש ותודע יפל

 'דע .י'םיטנאלוקפס"כ ורדגוהש תודוסי םתוא שוריגל תודחוימ
 .25--24 'מע ,ז"ימ ,יזזארטס אבא

 .ד.וו.ק.1 לש הז ספוט לש ירוקמה טאטסוטופהמ קלח

 -עצה'"  ,סוי'ציווזדר : האר תיאטילב אלמה ומוגרתו (6.6.41-המ)

 'מע ,1 םיאטילה ןויכרא ,"םיקיבשלובה לש םינושארה םיד
21-3. 

 ,1 םיאטילה ןויכרא ,(יאטיל םוגרתב) תוח"ודה יקיתעת ךותמ
 .15 'מע

 סחייתמה 1940 יאמב 30-המ ימויה ח"ודב .20 'מע ,םש ,םש

 -וחפשמ יבגל תועידי ןיא ךא ,םינויצ 15 וללכנ הגניטרק זוחמל
 .33 'מע ,2 ךרכ ,םש .םהית

 'מע ,(4 הרעה ,ל"נכ) ראג לצא אבומ רזוחה לש טאטסוטופה
8--151. 

 תיאטילה הפשב םוגרתהו תוארוהה לש ירוקמה טאטסוטופה

 ילגנא םוגרת .51--37 'מע ,1 ,םש ,םיאטילה ןויכראב אבומ
 \ש/גתו 8. \(ה!5ַף, 12690ותש5 ות וטפפוגת : האר רצוקמ

 1115007ץ, 5180056 1201901316 21058 1959, 0- 8.
 -יביסה הגייטב םינש 15 יתלוכיו יתקבאנ" ,טדימשדלוג היתב
 15 :ןלהל) 1972 ,ביבא-לת ,היליווה תודנ לע הבוני ,"תיר
 .276 'מע ,(םינש
 טלפנ ןוראב יאנבוקה רחוסה לצא םימי םתואב ךרענש שופיחב
 ופתכב עצפנ ךכמ האצותכו ,ןינורוו הילוחה שאר לש וקשנמ רודכ
 תמיתחב ח''ודה האר -- 1917 דילי ,ןוראב בקעי שוריגל דעוימה
 שגוהש ,(סאציוולימו ןילרק ,סדוט) הנבוקב יעצבמה הטמה ישנא
 1:(תטהתוהת ₪ש|כ) | אטילב .ב,ג.ק,נ שאר ,בוקדאלגל 19.6.41"ב
 .(16018 701. 5, אס. 718 [1947], קש. 2-3

 םייטילופ םיליעפ לצא רקיעב וכרענ םיידוסיו םיינדפק םישופיח
 תויודע : האר .תומישרו תודועת ,םירפס ומרחוה םש .רבעשל
 שופיח לע .9--8 'מע ,זיימ ,ץיבורבי ,16 'מע ,ז"ימ ,ןייטשלוא
 לדנעמ : האר הלילה לכ ךשמב הנליווב תידוהי החפשמב ךרענש
 -עבלאב : ןלהל) 1967 א"ת ,ןזייא ןופ רעקראטש ,יקשירעבלאב
 .107 'מע ,(יקשיר
 -ישרה יפלש ,תוחפשמה ישאר ןיב ללכנ גרבדלוג ןסינש הארנ
 הלא ויה רכינה םקלחב .(ליעל םג האר) רסאמל ודעונ תומ
 םיבר םירקמב .רבעב תיטילופ תוליעפ לש עקר ילעב םישיא
 םירחואמ רתוי םיבלשב ,םהיתוחפשממ תוחפשמה ישאר ודרפוה
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 אטיל תודהי

 אקייליוודובונ לש תבכרה-תנחתב) אטילל ץוחמ רבכ ,עסמב

 .ןלהל םג האר .(היסורולייב ברעמב

 ןבהשכ ,ןכ לע רתי .ד--8 'מע ,'א ,ז"ימ ,ןייטשנרב םאז 'דע

 -תוניחב שולש םילשהל וילעש ןעט ןייטשנרב תחפשמב רוכבה

 לכות םש ,ךתא םירפסה תא חקת" : ול רמאנ ,רפסה-תיבב רמג

 .םש ,םש ."תוניחבה ךל ויהי רשאכ הנבוקל אובל לכותו דומלל

 ,ר"תיב תוביצנ ןיצק ,םישרוגמה דחא לאש רשאכ ,רחא הרקמב

 - קוחר אל" : הנענ ,שוריגה דעי לע (ידוהי) תווצה ישנא תא

 .9--8 'מע ,ז"ימ ,ץיבורבי 'דע ."םיימוי רובעכ בושת התא

 ליעפכ סייוגש יפארגילופ"ימיכה יעוצקמה דוגיאה ישארמ דחא

 ושוריג הארמל ,וירבדל ,תושק עזעוז ,םישוריגה עוציבל יתגלפמ

 ר''וי ינזאב סירתה אוה ,יקצינדור בוחרמ ןקז ידוהי ינוונח לש

 : האור וניאו שרח וגהש הזכ ןקז םיאיצומ ךאיה יאטילה דוגיאה

 ,ז"ימ ,(ןלפק) יקפווא'זירק לקנעי 'דע "1 קיזהל לוכי הזכ םולכ"
 .108 'מע ,יקשירעבלאב : הוושהו .6 'מע

 םע" ,ןייטשרוב קחצי םג הוושהו ; 22 'מע ,ז"ימ ,ןייטשלוא 'דע

 -רוב : ןלהל) גיילשת א''ת ,הבוני רפס ,"ריביס שורגב םיאבוני
 .260 'מע ,(ןייטש

 -רוכ : םג הוושהו .18--17 'מע ,ז"ימ ,'א ,ץיבונכדש רור 'דע
 .260 'מע ,ןייטש

 לש רבעשל להנמה ,םישרוגמה תא ותעשב םחינ לשמל ךכ .אוד
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 ונחנא וליאו םיעיסמ תוחפל םכתא'" : רומאל ,"טסירוטניא" תרבח
 .ד.וו.ק.נ שיא .2ז 'מע ,ז"ימ ,שאקט 'דע -- "לגרב חורבל ץלאינ
 רמא ,ותרייע ןבב שוריגה ןמזב שגפש ,וכיוו לאומש ,הבונימ
 ירה יכ 1 ונלרוגב לופי המו בוט רתוי היהי ףוס ףוס ךל" :ול
 סירוב 'דע םג הוושהו ,259 'מע ,ןייטשרוב ."תברקתמ המחלמה
 .34 'מע ,'א ,ז"ימ ,ןייטשנרב
 -לקניפ ראזאל ר''ד ,הנבוקמ עודיה רוביצה-שיא ךלה לשמל ךכ
 ךרוע םג היהש) ןאמיז ךיגה ,ידוהיה יטסינומוקה גיהנמל ,ןייטש
 זכרמב םיימואלה םיטועימה לש הכשלה לע הנוממו "אסאיט"
 -ושת 1 םידוהי םישרגמ יאמלה : לאשו ,(תיטסינומוקה הגלפמה
 םילולע ישימחה סייגב .תיביאנ דאמ הלאש וז" : התיה ותב
 תוישוק גיצהל ךירצ אל התאו םינויצ דחוימבו םידוהי םג תויהל
 .13 'מע ,ז"ימ ,'ב ,זדוילב ןימינב ר''ד 'דע "! ולא
 לואיד ,יקשישמּור תוחפשמ לש םהיבורק ידיב הלע לשמל ךכ
 ינב ועמש םנמא .םרורחש תא גישהל הנבוקמ ןייטשנרב סירובו
 -ומשב םיארוקש ,תונורקה ךותב רבכ ויהש ,ןייטשנרב תחפשמ
 באז ןמוי .האלה ולבוהו (הדרפה דחפמ) תונעל וששח ךא ,םהית
 ימע ,םש םג הארו ; 10 'מע ,ז"ימ ,'ב ןויאר : ךותמ ןייטשנרב
 .וטיגל העלקנ םימילו תבכרהמ הדרוה םנמא לואיד תחפשמ 3
 ,ןאדייקב טרפלוו תחפשמ שוריג עונמל וחילצה רחא הרקמב
 -ינימינפ הרש 'דע .םיימוקמה םיארחאל דחוש ןתמ ידי-לע
 -מאב ,רי'חיב להנמ חילצה רחא הרקמב .12 'מע ,ז"ימ ,ןוזנבייל
 תחפשמ ינב תא ץלחל ,תיטסינומוקה הגלפמה לש תוצלמה תועצ
 םעפה דוע םתוא וחקל' תרחמל ,םרב .וירוה ידידי ויהש ,רמרק
 .10 'מע ,ז/'ימ ,ילאמש ףפוי 'דע ,"םתוא וחלשו
 ,1966 ץרמ ,(46) 1 רשג ,"האושה תפוקתמ תונורכזי" ,טקשומ .מ
 .(עטוקמב) 92--91 'מע
 .1--6 'מע ,ז"ימ ,יקשינקארט באז 'דע

 ,זייימ ,'א ,ץיבונכרש דור ; 23 'מע ,ז"ימ ,ןויליד הניד : תויודע .
 רודיס לע .17 'מע ,ז"ימ ,ןייטשלוא הרוכדו והילא ;17 'מע
 -יחה לכ רחאל' הבונימ תידוהי החפשמב רתונש "החנמ ןברוק"
 .264 'מע ,ןייטשרוב : האר "תומרחההו םישופ

 -ילב "יחרזמה' יגיהנממ) החפשמ שאר הרזחב ןנתסה לשמל ךכ
 ידע .ודרפוה אל בושו ,תקוניתה םתבו ותשא ויה וב ןורקל (אט
 תמחמ הדרפהה הענמנ םירקמ המכב .20 'מע ,ז"ימ ,ןייטשלוא
 ,ןמפח הלב 'דע .החפשמה ינב ומיקהש הקעזהו יכבה תולוק
 .3 'מע ,ז"ימ
 : ךותמ (םילק רדס ייונישב) יאטילה רוקמהמ תאבומ הלבטה
 רמוח לע םיססובמ םינותגה .49 'מע ,2 ךרכ ,םיאטילה ןויכרא
 שוביכ רחאל אצמנש תויטייבוסה לזרבה תוליסמ להנימ לש
 החנהה לע ססובמ םישרוגמה רפסמ ןדמוא .םיצאנה ידיב רוזיאה
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 רתוי טעמ ,רמולכ ,35 היה ןורק לכב םישרוגמה עצוממש

 ,תויטייבוסה ןוחטבה תונוטלש לש תוארוהב עבקנש רפסמהמ

 .ליעל האר .דבלב שיא 25 לע ורוה רומאכש

 ,םייאטיל תורוקמ יפל ,ענ 1941 ינויב אטילמ םישרוגמה רפסמ

 1. 2000, 126הוסקזגקהו6 6הגקטפ 8 5:ז001016) 35,000 ןיב

 40,000 ןיבל (וה 1ותטההתוג, 1(שגמ₪5 3/4, 1964, קי 6

 (%. קא(, 130105 וסוג<פ וז קץטטתוס]בו, 16,

 "וקמב םג םייוצמ םימוד םינדמוא ./₪61א!02601]ה, %. ק. 447)

 םהמ םילפונ םיקודבה םינותנה יכ םא ,םיפסונ םייאטיל תור

 םיכמסמ ךותמ םינותנ איבמ יאטיל רוקמ : המגודל .הברהב

 שיא 21,214 אטילמ ואצוה םהיפ לע ,הגירב ואצמנש םייטייבוס

 ןויכרא ,תאז םע .(ןלהל האר שוריגה תומוקמ יפל טוריפה)

 .ףלא 35דב יללכה רפסמה תא דמוא ,25 'מע ,2 ךרכ ,םיאטילה

 םידידי וא םיבורק לש תועדוה ךותמ הבכרוהש תימש המישרב

 : תומש 18,580 םיאצמנ ,יאטילה םואלה ינב ,םישרוגמה לש
 1.5% 01 66ק07005 [זסתו [,ו(תטהתוה 0טזותש 106 90%%-

 ןתוגפ54גת (206טק8(וסה ות 194|, ססתוקו||66 לֶצ (ת6 1-

 (וטגתוגת 866 6270585 8ת6 066(/00 סע 1:65 6

 -ראב המישרה םוליצ .(026ת6ז9] 0[ 1.1(תטבחוה ומ [צטש צסז%א

 וז המישר יכ חינהל ןיא .21--2 100/68 'סמ ,םשו"די ןויכ

 .האלמ

 ,13 'מע ,ראג האר ,ושרוגש םידוהי 5,000--6,000 לע ןדמוא

 ג(. 6:56, 16 111500: 01 1.ווםטהחוהב, ןצס : םג הוושהו

 .ש :האר םידוהי 4,000 לש ןדמוא לע .צסזא 1946, כ 3

 תודהי רפס ,"אטילב ידוהיה םויקל הנורחאה הנשה" ,זיוהנירג

 אל ולא םינדמואבש הארנ .345 'מע ,1972 א"ת ,'ב ,אטיל

 םינדמוא לבקל םג ןיא ךדיאמו ,התביבסו הנליו ידוהי םיללכנ

 ,שיא 12,000 ומכ ,אטילב םישרוגמה םידוהיה ללכ יבגל םיינוציק

 .4 'מע ,03--381 ,תשרומ ןויכרא ,יקסנוזדניר 'דע יפ"לע

 םישרוגמ 500 לש המישר לע הלוככ הבור תססובמ וז הלבט

 1941 ינויב ולגוהש ,(הנליו רוזיאל טרפ) אטילמ םידוהי םיריסאו

 .םתולג תומוקמו םאצומ תומוקמ ינויצ םייוצמ םהיבגל רשאו

 ידוהי לש תומש 1,4007כ לש המישר ךותמ ואצוה הלא םיטרפ

 .היגשה םלועה-תמחלמב (םילוגכו םיטילפכ) מ"הירבב אטיל

 ראשה ןיבו ,ב"הראב אטיל יאצוי דוגיאב הבכרוה המישרה

 יוצמ וז המישרמ קתוע ,תוליבח חולשמו םיבתכמ ירשקל השמיש

 ,104 !/ םיקית ,יקסבוזור והיעשי ףסוא ,הדובעה ןויכראב

 -וינ ,'דיי רעשיווטיל רער"ב םסרופ וז המישרמ קלח ָ.4

 .(רבמצד ; ינוי) 1943 ,קרוי

 -וקמ 29 יאצוי לע םינותנ וזכור "םירחא תומוקמ" תרתוכ תחת

 תוחפ המישרב ואצמג םהמ דחא לכמש ,תיסחי םינטק תומ

 ,קושיקארמ ; שיא 4 -- קושינאיו יורקופמ : ונייהד ,1%דמ

 ,טוטשיינ ,לובסופמ ;3 -- טניוורישו קושיליוודאר ,קיי'זאמ

 ,ןאוולג ,קולֶאי ,קינקסורדמ ; 2 -- רגא'זו ןלאבריו ,דוקש ,הנמיס

 .1 -- יידזאלו קידי'ז ,ןאשרוק ,ראדישוק ,'זריב ,קורק ,גרוברוי

 ןהב וללכנ תומישרה תנכה תוטיש לשב יכ ,ןייצל שי תאז םע

 םדמעמ תניחבמ ןהב ללכיהל םיכירצ ויה אלש םישנא םג םיתעל

 -עומה תמישרב ללכנ ,לשמל ,ךכ .יטילופהו ילאיצוסה ,ילכלכה

 דהואכ עדונש ,הקיימאק םשב הנטק הרייעמ ןולגע שוריגל םידמ

 אבצב בדנתמכ תריש 1919 תנשבש אלא ,תיטסינומוקה העונתה

 טראביקמ רבעשל הנחט לעב -- רלימ המישרב וללכנ ןכ .יאטילה

 ."לודג ןויבא היהש" ,ץנימ -- הרייע התוא ןבו ,לגרה תא טשפש

 הרייעהמ .20--18 'מע ,'ב ;20 'מע ,ז"ימ ,'א ,ץיבונפרש 'דע

 ."םינויצ אלו םיריבג ויה אלש" תוחפשמ יתש ולגוה ןוקשארט

 הכאלמ ילעב ואיצוה הנליוומ םג .2 'מע ,ז"ימ ,ץייבונבוק 'דע

 ריאמ ר"ד 'דע .םהילע ןישלה אוהד-ןאמש ,םיריעו םינוונחו

 .12 'מע ,ז"ימ ,'א ,יקצ'זרובר

 םישרוגמה תמישרב ללכיהל םירומא ויה םייטילופ םיליעפ המכ

 סקמ : ןוגכ ,ךפיהלו ילאיצוסהו ילכלכה םדמעמ תניחבמ םג

 -נוקב ריצו ינויצ ליעפ היהש ,טראביקמ רישע רחוס ,ץיבונכדש

 םינויצה יליעפמ םגו ןתשרח םג היהש ,סנר'צ ןואיל ; סרג

 העונתב ליעפ ,יבכמה תעונת ר"וי היהש ,ןמסח דוד ; םייללכה
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 .אטיל תואמצעל םימחולה יקיתו תירבב םג ןכו תיטסינויזיברה

 לבחבש זוחלוק ,יקסניחיסאקל העסנש תבכרה לש 51 'סמ ןורקב .

 -ומכ .התולכל ולכי אלש תומכב םחל םייוסמ ןמזב היה ,יאטלא

 'דע .בלח םעפו הפק םעפ ,קינקנ ,תוסייד ,םיקרמ ולביק ןכ

 ,יא ,ןייטשנרב םירוכ 'דע : הוושהו .14 'מע ,ז"ימ ,'ב ,ןייטשנרב

 .260 'מע ,םש ,ןייטשרוב ; 6 'מע

 ,זייימ ,ץיבלימחר 'דע : הוושהו ; 7 'מע ,ז"יימ ,'ב ,ןייטשנרב 'דע .

 .5--4 'מע

 .1 :וחטגמוגמ ₪!!6(גמ, \0!. 5, זצס. 7/8 [1947], קס. 27--29 .

 .25 הרעהב אפיסה האר

 (!ט6ז[606ת 1

 .(עטוקמב)

 205--204 'מע | ,10|וש5 א1[הזקס|וח,

 ."תוצעומה תירבב רגסה הנחמב הכונח רנ" ,רואמ יבש יבא .

 .3 'מע ,3 'סמ זועמ

 םידדוב ללכ-ךרדב ,אטילמ םידוהי םיטילפש םירקמ וליפא ויה

 'דע האר .אטילמ םישרוגמה ןיב רוגל ורבע ,לכ ירסוחמו

 דניא" תרבח לש רבעשל להנמה .21--20 'מע ,ז"ימ ,ץיבלימחר

 רקבל יאטלא לבחל טנקשטמ עסנ ,טילפ היהש ,אטילב "טסירוט

 תויחל ידכ' ,םש רדתסהל תוסנלו אטילמ םידוהיה םישרוגמה תא

 'דע ."(תיסחי) םירדוסמ ויה רבכ םה ירהש ,ונלשמ םישנא ןיב

 ייריעצה רמושה" לש רבעשל ןקה שאר םג .15 'מע ,ז"ימ ,שאקט

 הסינ ,רסאממ ששחו תיזכרמה היסאב טילפכ ההשש ,הנבוקב

 'דע ."םעז רובעי דע" ולצא תוהשלו שוריגב ודוד לא עיגהל

 .24 'מע ,ז"ימ ,לקר

 "רוכ ; 21 'מע ,'א ,ץיבונכדש ; 7--6 'מע ,ץיבלימחר : תויודע

 .ד.וו.ק.נ ישנא םג וכרע ןורחאה רוקמה יפל .261 'מע ,וייטש

 ילויב 8-ב קסיבל ועיגהש םישרוגמה לש םהילכב קדקודמ שופיח

 .םש ,(העיסנ ימי 26 רחאל) 1

 המכ הילעו הטושפ ריינ-תסיפ) "תוהזה תדועת"ב ,לשמל ,ךכ

 רהנל רבעמ ,הנשנולוס זוחמב םישרוגמל הנתינש ,םיישיא םיטרפ

 ימוחתב קר עוגל רתומ התוא אשונל" יכ םשרנ (ינוטק רהנו בוא

 באז 'דע םג הוושה .264 'מע ,ןייטשרוב .'הגשנולוס זוחמה

 .14-[13 'מע ,ז"ימ ,'א ,ןייטשנרב

 ,יכפנבילק םחנמ 'דע הוושהו .24 'מע ,ז"ימ ,'א ,ןייבונפדש 'דע

 ,ז'ימ ,ןויליד 'דע : האר הגיאטב םישנ תדובע לע .24 'מע ,ז"ימ

 .1 'מע

 .10 'מע ,ז"ימ ,ץייבלימחר 'דע

 שוריגל המע תחקל תורשפא החפשמ לכל הנתינ רומאכ יכ םא

 י'יתיעצבמה הישילשה ישנא" ועבק השעמל ירה ,םיצפח ג"ק 0

 קרו ךא ואבש םישנא ויה" ןכ לע .םהמע תחקל ולכוי המכו המ

 "ודכו הריפת-תנוכמ ואיבה וליפאש םישנא ויהו םשג-ליעמ םע

 .8--1 'מע ,ז"ימ ,ץיפלימחר 'דע ."המ

 ןמזב ,אטילמ רבעשל ידוהי הזוחא-לעב קסעוה ,לשמל ,ךכ

 רחאל .לבסכ ,יאטלא לבחבש קסיב זוחבוסל ושוריגל ןושארה

 -רוספורפ ןיעמ אוהש םיברב ומש אצי תורפ המכ ייח ליצהש

 לש תרוכשמב תומהבה לע "תואירב-חקפ'ל ותוא ונימו ,רנירטו

 -- תורפה ןיב התומת היהת אלש הדימבו ,שדוחל לבור 0

 ןוכתמ ןיכהל ידכ ,לוכיבכ ,םיציב לבקמ היה ןכ .150 דוע לבקי

 דבעש ,רבעשל טנדוטס .7 'מע ,ז"ימ ,לירפא 'דע .תורפל דחוימ

 םחפ לש הקירפו הניעטב קסיב לש רכוסל ר'חיבב הליחתב

 גהנ םדוק .ןולגע דיקפת לביקו ןמזה ךשמב םדקתה ,םינבאו

 --23 'מע ,ז"ימ ,'ב ,ןייבונכדש 'דע .םיסוסב ךכ-רחאו םירוושב

 ,ךרפ תדובע הליחתב דבעש ,הנבוקמ רבעשל רחוס ,ןבעלגנל .4

 ,ז'ימ ,יקפנבילק הטיג 'דע .יאנסחמ לש הדובע םימיל לביק

 .21 'מע

 תדעו םעפ העיגה יאטלא לבחבש א'צשי'צאמ ירפכה בושייל

 -זהו םיריסאה תוחפשמ ינב לע תולוק ילוקב הלפנתה ,.ד.וו.ק.נ

 םתויה לשב םוקמב הדעסמל וליפא ברקתהל םהל רוסאש הריכ

 םהש ונע החפשמה-ישאר לרוגל ולאשנשמ ."םידגובו םילגרמ"

 -צעב ורגפתת אל םא היריב ותימי םכתא םגו ןמזמ רבכ ורוני"

 .5 'מע ,ז"ימ ,ןמפח הלב 'דע ."תחדקמ םכמ

 -ססב 1-ה דע) ןילופ יחרזא לכ ררחתשהל ויה םירומא הכלהל ,* 3
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 ,לשמל ,ךכ .תוגוש תוביסמ תוגירח םג ויה השעמל .(1939 רבמט

 וליאו ,ל"וחל אצי ףאו ,ןיגב םחנמ ,ןילופב ר"תיב ביצנ ררחוש
 הנחמב רתונ ,(הנליווב) "לייחה תירב" דקפמ ,לורק דוד ורבח

 .207 ,198 'מע ,(2 הרעה ,ל"נכ) ןיגב .הפסנו
 .277 'מע ,הנש 5
 "ונכדש : תויודע םג הוושהו .31 'מע ,ז"ימ ,יקפנבילק חטוג 'דע

 ימע ,ז''ימ ,ץיבלימחר .3 'מע ,'ב ; 10--8 'מע ,ז"ימ ,'א ,ץיב
 (1964) ד"י ,תומא ,'יהיטוקאיב תולג" ,שורג רשא : םג הוושה .5

 .90 'מע ,(היטוקאיב תולג : ןלהל)

 : ותמ שוריגבו תונחמב ויהש םינויצה םיגיהנמה תצובק ברקמ

 סדנהמה ,סּוקצורב .י ר"'ד ,ןתיול קחצי רייד ,רגרב ןימינב רייד
 ,ךדב ,ןייטשרג ןבואר ,קפו'צש ריאמ ,סגר'צ ןואיל ,ךולב .מ,י
 ,ןוילכה ףס לע אטיל תודתי -- ןוזלפה .ל ר"ד .ןמקילג סדנהמה

 םושמ .348 'מע ,(ןוילכה ףס : ןלהל) ב"לשת ,'ב אטיל תורהי
 לש ומש לולכ ךדיאמו ןויליד לאקזחי וז המישרב ללכנ אל המ

 תיאטילה היזיבידב התיכ דקפמכ תריש ןורחאה .ביישובירק דוד

 ."ןמיהמ יתלב"כ תיזחל האיציה ברע םשמ שרוגו ,םודאה אבצב
 ,ןתיול .ר ."ערכו סרקש דע" ךרפ-תדובעו רסאמל ןודנ אוה

 לירפא) ד 'סמ ,לחנ הנחמב ,"ןבל לוחכ יווה םע המודא היזיביד"

 .13 'מע ,(5
 לירפא) לארשי ץרא ,"ונלש ןויליד לאקזחי" -- ץיבורבי לארשי

 .1 'מע ,ריביפב דוד ןגמ : הוושהו .34 'מע ,(2

 ףיעס יפל ,ץיבורבי ,ר"תיב תוביצנ ןיצק םשאוה ,לשמל ,ךכ

 10-ל טפשנו -- םילעופה דמעמ דגנ יביטקא קבאמ -- 3

 יפל םשאוה ,ץיברלופ ,הנבוקב ר"תיב ןק דקפמ .רסאמ תונש

 -- ל"וחב תינכפהמ-רטנוק תורדתסה םע רשק -- 58/4 ףיעס

 תגלפמ אישנ ןגס .םינש 10-ל אוה םג (1943"-ב קר) טפשנו

 תונש 5-ל 1943-ב טפשנ ומצעבש ,ןוזלסה ר''ד ,אטילב ה1ידמה

 בשיח ,רחא וא הז בלשב םבור םע אתווצב ההש רשאו ,רסאמ

 .ירסאמ תונש 260 ךרעל וסימעה םיריסא 26 םכש לע"ש אצמו
 יאצממ ןיב רשקה לע .1 הרעה םג הוושהו ,םש ,ןוילכה ףפ

 דומעל ןתינ ,םהל וסחויש המשאה יפיעס ןיבל םהילע תוריקחה

 ליעפ םג רומאכ היהש ,הנבוקמ ןמסח דוד :האבה המגודהמ

 ,אטיל תואמצע ימחול תדוגאבו תיטסינויזיברה העונתב ,יבכמב

 להינ אוה אטילב יטייבוסה ןוטלשה תפוקתבש ךכ לע םשאוה

 היה אל ללכש ןמסח ןעטשמ .תמייוסמ הרייעב תיתרתחמ תוליעפ

 אוה ."תאז השוע תייה חטב םש תייה ול" : הנענ ,וז הרייעב

 (0.6.0.) .וא.סא.וא תישלש""הקיורט" ידי-לע םינש 10"ל ןודינ
 .ד.וו.ק.נ לש (עינָאי'צשיווסאעיובוסוא) תדחוימה הצעומה --

 .6 'מע ,ז"ימ ,ןמפח הלב 'דע

 וטפשנש רבעשל םיריסא קסיבב םהיתוחפשמ ינבל ופרטצה ךכ

 -לקניפ ,ץיבוביל ,םוטיפ ,ץנאגימ : ןוגכ ,35 ףיעפ יפל ותעשב

 טפשנש" (תמדוק הרעה האר) ןמסח דודל וליאו .םירחאו ןייטש

 -בורגנוו .זוחמל תותימצל חלשנ אוה ,ושרה אל -- 58 ףיעס יפל

 םייללכה םינויצה גיהנמ .7 'מע ,םש ."קסריביסובונ ךלפבש יקס

 הרעה האר) ןייטשניבור ןבואר ,רבעשל "'עמיטש עשידיא" ךרועו

 ,(.ר.ס.ס.א ימוק) אטוקרוו לבחב הרו'צֶאפ הנחמב ושנע הצירש ,(1

 אטיל שיא ,דבלב הדש-ירעב רוגל השרוהו הכנכ 1943-ב ררחוש

 היהש ,ץיבורבי .י רי'תיב תוביצנ ןיצק ,79 'מע ,(1 הרעה ,לי"'נכ)

 .אדנאגאראקל רגאלצאפסב כ'חא חלשנ ,גאלארוארבסב הליחת

 ד-ב םוי ידמ תקפדתמ התיה (48 הרעה האר) ןמסח לש ותב

 דחא םויש דע ,"ילש אבא הפיא" תלאושו קסיב לש .ד,וו.ק.ג
 ,קסבולדרווס ךלפ ,לראג זוחמ ,ורצעמ םוקמב ותבותכ תא הלביק

 6 'מע ,ז"ימ ,ןמפת הלב 'דע .(גאלארוארבס) 239 .ד.ת

 ןאמנר'צ (1 דבכוי) לכאי שמשל הלוכי שפנ-תוריסמל המגודכ

 הלעבשו יאטלא לבחבש הנשנולוס זוחמל השרוגש ,הבונאימ

 תונוזמ תריגאב העיקשה הצרמ לכ תא" : הנחמב אלכנ לאומש

 תא .יטושר רגסהה-הנחמב אולכ היהש לאומשל חולשל ידכ

 ךלהמ ,הנשנולופ רפכב ראודל המכש לע תררוג התיה תוליבחה

 םימיל .267 'מע ,ןייטשרוב ."םירהב תולולת תוילע םע מ"ק 5

 ררחתשהל הכז הלעבש ינפל הנשכ ,1945-ב הרטפנו הטטומתה

 ישארל םישרוגמה דצמ תוליבח חולשמ לע .םש ,םש .ורסאממ
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 אטיל תודהי

 "ונכדש ; 6--5 'מע ,ז"ימ ,ןויליד : תויודע םג האר םהיתוחפשמ

 .7 'מע ,'ב ,ז"ימ ,ץיב
 םיבתכמ שוריגה-תונורקמ חלש ותיילגהל ךרדה תישארב רבכ

 ,ןייטשנרב באז 'דע .םתדועתל ועיגה םיבתכמה ,אטילב ויבורקל

 ,היצקינומוקה רושימב ןייטשנרב .ב לש ותוליעפ לע .12 'מע ,'ב
 ,ז"ימ ,ץיבלימחר ;9 'מע ,ז"ימ ,'ג ,ץיבונכדש : תויודע האר

 ,ז"ימ ,'ב ,ןייטשנרב סירוב ; 1 'מע ,ז"ימ ,לירפא ; 33--32 'מע

 .ךרפ תדובע תונש 8-ל ומצע ןייטשנרב ןודנ םימיל .7--5 'מע

 וחילצהש םהמ ויה ,םהיבורק תובותכ תא ועדי אלש הלא םג

 אלל קרוי-וינל קרבמ היטוקאימ וחלש דחא הרקמב .םרתאל
 'דע .הבושת תאז לכב העיגה אלפה תיברמל ךא ,תבותכ

 ,ל"וח םע תיביסנטניא תובתכתה לע .23 'מע ,ז"ימ ,ןייטשלוא

 : תויודע האר ,תוליבחו ףסכ יחולשמ תלבקו ,שידיאב תוברל

 ;23 'מע ,ז"ימ ,יקסנבילק הטיג ; 3--2 'מע | ,ז"ימ ,לירפא

 ,ץיבלימתר ; 21 ,19 ,12 'מע ,ז"ימ ,ןויליד ; 25 'מע ,ז"ימ ,ןוזלפה

 .6 'מע ,ז"ימ ,'ב ,ץיבונכרש ; 22 'מע ,ז"ימ

 ,2.12.41ד7המ הפוצה ןותיעב "םידוהי ףלא םייתאמ" הבתכ ךותמ

 ,"היסור תלוגב אטיל ידוהי" : תופסונ תובתכ הוושהו .4 ,1 'מע

 ,"ריביס תלוגב םייאטילה םינויצה ישאר" ; 1 'מע ,2.4.42 ,הפוצה

 ,"ריביסב אטיל יטילפמ בער תעווש" ; 1 'מע ,8.10.42 ,הפוצה

 .251 'מע ,30.4.42 ,31 'סמ םלועה

 ,ןיול יבצ ,אטילב ר"הצה גיהנמ תייער איה בתכמה תבתוכ

 תרגסמב אבומ בתכמה םוליצ .םיטייבוסה ידי-לע 1940-ב רסאנש

 טוטיצה .213 'מע ,הבוני רפסב ןייטשרוב קחצי לש רמאמה

 "עמה תורעה ללוכ ,םש ףרוצמה ירבעה םוגרתה יפל (עטוקמב)

 .םיירגוסב תכר

 רסמנ ,1943 ינויב ,ב"הראב אטיל יאצוי לש היצרדפה תדיעווב

 ביבא-לתב אטיל יאצוי דעו ידי-לע וחלשנ הכ דעש ,ראשה ןיב

 .(םיטילפ ללוכ) היסורבש אטיל ידוהיל תוליבח 4,000-ל לעמ

 תומוקמבו הדנקב אטיל יאצוי םג ופתתשה עצבמה ןומימב

 הוושהו .15--13 'מע ,1943 רבמצד ,דיי רעשיווטיל רעד .םירחא

 .ליעל 28 הרעה םג

 ןויסנמיגהמ רבעשל הדימלת יאטלאב הלביקש םיבתכמה דחאב

 ,הלגוה אוה םגש התיכל רבח תאמ ,הבווש ש"ע הנבוקב ירבעה

 יילש -- ילש'מ רטפינשכ' : (תירבעב) רתיה ןיב בותכ היה

 בתכמה עיגהשכ ."םיבוט םימי ונילא דוע ועיגי ,יילש -- ךלשי'ו

 ונפו בתכמה ןכות תא ןיבהל ושקיב ןוחטבה תונוטלש ידיל

 "ודמש םענכשל חילצה אוה .םגרתיש בתכמה תלבקמ לש היבאל
 ,יקפנבילק חטיג 'דע ,שטשוט ןינעהו םירוענ תבושמב ןאכ רב

 םאז ; 36 'מע ,זי'ימ ,ץיבלימחר : תויודע הוושהו ; 23--22 'מע

 .9 'מע ,'ג ,ז"ימ ,ןייטשנרב

 ואצמנ יקשינקארט תחפשמל טרפ .10 'מע ,יקשינקארט באז 'דע

 -בוקמ) ןיטשלקניפ ,ץייט ,סוסאל ,ץנאקוב תוחפשמ הז זוחבוסב

 תידדה הרזע לע .7 'מע ,ז"ימ ,ץיבלימתר 'דע םג הוושהו .(הנ

 'מע ,ז"ימ ,ןויליר 'דע האר קסמוטו םיראנ לבחב םידוהיה ןיב

8. 

 תחא ידלי :יאטלא לבחב רפכמ תוינייפוא תואמגוד יתש ןלהל

 ולחה ,תיסור התיה (אטילב) םתיבב רובידה תפשש ,תוחפשמה

 ,רפכב םדבל קינזר תחפשמ ידלי ורתונשכ ; שידיא םג רבדל ןאכ

 (6!) רכוס קלס תבינג רובע ,םינש שולשל הרסאנ םמאש ירחא

 םידוהיה ושקיב -- (גאלארוארבסב רוסא היה החפשמה שאר)
 תא ודבאי אלש ידכ ,(דבכה בערה תורמל) םידליה תא ץמאל

 אלו םש-יאל חוכב םוחקל תונוטלשה ,םרב .תידוהיה םתוהז
 ,10 'מע ,ז"ימ ,ןמפח הלב 'דע .הזה םויה דע רבד םהילע עודי
2 

 תישארב ,גרובסנהויב אטיל יאצוי דוגיאב לבקתנש קרבמ יפל
 תרזעל דעו דסונ *אטלא לבחבש לואנרב ריעב יכ הארנ ,2

 -תכ ,טרופפר השמ : ןהיתומש הלאו ,אטילמ תוידוהיה תוחפשמה

 ץיבוחמצ קחצי ,יקסרימ ךירא ,ןמלוש םהרבא ,אבמד לאיר

 ,םלועה ,"ריביסב אטיל יטילפמ בער תעווש" ,יקצינדור והילאו

 םג .וז העידיל רושיא אב אל םירחא תורוקממ .251 'מע ,2

 רפס ןאכ רביחו לארשי-ץראל עיגהל חילצהש ,יקצינדור .א
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 ,היסורב הנש) אטיל ידוהי רוביצ לכ תורוקו ויתורוק לע ,1942-ב

 לש ומויק רבד תא ריכזמ וניא ,(דבוע םע 'צוה ,ה"שת א"ת
 .הז דעו

 .16 'מע ,ז"ימ ,ץיבלימחר 'דע

 םחנמ 'דע הוושהו ."קוחרה ןופצב תודהיה תרידחמ" ,זיפשוא .ל

 .21 'מע ,ז"ימ ,יקפנבילק

 תכירע לע .(תוטמשהב) 28--2ז 'מע ,ז"ימ ,יקפנבילק םחנמ 'דע

 : האר ,1943-ב ,יאטלא לבחב תוחפשמ המכ לש הספ"רדס

 .265 'מע ,ןייטשרוב

 ,םינש 10-ל חול תנקתה ;14 'מע ,ז"ימ ,אריפש ןועמש 'דע

 'דע האר ,יאטלא לבחב קוסאראק רפכב םישרוגמה תא שמישש

 .10 'מע ,ז"ימ ,יקשינקארט

 לע רקיעב םיססבתמ הרצקב ןלהל םיאבומה םיאבה םיטרפה

 ד"י ,תומא ,"היטוקאיב תולג" ,שורג רשא : םיאבה תורוקמה

 -ילק : תויודע ; 102--89 'מע ,(היטוקאיב תולג : ןלהל) (1964)

 .(ז"ימ) ןייטשנרב באז ,ץיבונכדש ,ץיבלימחר ,יקסנב

 ,1940-ב ילוואש אלכב םירוסא ויהש שיא 43 ךותמ ,לשמל ,ךכ

 ורתונ ,מ"'הירב ןופצב גאלרו'צפ תונחמל 1941 סראמב ועסוהו

 הצובקב ויהש םידוהיה ינשו ,דבלב העברא הנש רובעכ םייחב

 דוד-ןגמ םע" הוושהו .2 'מע ,ז"ימ ,'ב ,ןאטיול 'דע .ופסינ וז

 הרייעהמ ויז ףסוי : ל"גה םידוהיה ינש תומש .7 'מע ,"ריביסב

 ; םישולשה תונשב ילוואשב ר"תיב ןק דקפמכ שמיש ,'זורק

 ןורחאה .1940-ב ורסאמ דע הז דיקפתב שמישש ,ןתיול קיזייאו

 -תיבל סנכוהו (ג"ק 30-כ לקשו) ןיציקה לכ רבכ ולכשכ לצינ

 םידוהיה םיאפורהו םינוממה .ערמ ביכש תניחבב הנחמב םילוחה

 םג ןכו ,תווממ וליצהל השוחנ הטלחהב םתוסח תחת ותוחקל

 ףוס דע האפרמב הדובעב והורדיס .ותמלחה רחאל וילע רומשל

 ,ריביפב דוד ןגמ םִע הוושהו .2 'מע ,ז"ימ ,'ג ,ןתיול 'דע .ורסאמ

 ךרוע ,ינויצה גיהנמה םג לצינ ךרעב המוד הרוצב .7 'מע ,םש

 לאונמע : האר םיטרפ .ןייטשניבור ןבואר ,"עמיטש עשידיא"ה

 ,1971 א"ת ,ןייטשניבור ןבואר רפפ ,"ןייטשניבור ןבואר' ,יפורה

 .26 'מע ,ז"ימ ,ןוזלפה 'דע םג הוושה .39 'מע

 הנמתנ רשאכש ןוזלסה ר"ד םג רפסמ ךכל רשקהב .םש ,םש

 דחא ידי-לע שקבתנ ,הדובעה-הנחמב יאקיטסיטטסכ דובעל

 -של יאטיל רש תבוטל ומוקמ לע רתוויש ,"םינויצה יגיהנממ"

 -ובע םוקמל רוזחל ץלאנ הז ללגבש תורמל ,רתיו אוה ןכאו .רבע

 התיה ןכלו ,רעיל םשגבו הרקב תכלל" -- רמולכ ,םדוקה ותד

 ןייטשלרפ םשב יאנבוק ידוהי .םש ,םש ."תוומו םייח תלאש וז

 -תינמואל תוליעפל ,יראג הנחמב םיאטיל תצובק תמזויל ףרטצה

 םע דחי גרוהל אצוה אוה העומשה יפל .הלגתנ רבדה .תיטילופ

 הלב ;13 'מע ,ז"ימ ,ץיבורבי : תויודע ,םירחאה הצובקה ינב

 ,ץיבלימחר 'דע םג הוושהו ; ץיברקוטש ; 8 'מע ,ז"ימ ,ןמפח
 .14 'מע ,ז"ימ

 : ומכ םיגירח םירקמ םג ויה .10 'מע ,ז"ימ ,ןמפח הלב 'דע

 ,גאלארוארבסב ריסא היהש ,הפי ןתנ לש תיאטילה ותשא

 ותוחא) אנ'ציוולוטמ .בלצה תא הדירוה ףאו הידוהיכ התהדוה

 .םש ,םש ,'וכו םידוהי םע הדדייתה (סילאיוורק לרנגה לש

 ,ז"ימ ,ץיבלימחר : תויודע הוושהו .14 'מע ,ז"ימ ,אריפש .ש 'דע

 .29 'מע ,ז"ימ ,'א ,ןייטשנרב באז ; 56 'מע

 .18 'מע ,םש : הוושהו .53 'מע ,ץיבלימחר 'דע

 : רמאנ ,1.7.44-המ היטוקאי לש .ד,וו.ק.נ תמיתחב ,ישיא רושיאב

 אוהש םהרבא ןב והילא ץיבלימחר ץאנאיליסארַאפצַאפסל רסמנ"

 ומ ידיב תירוקמה הדועתה ."יאבצ תוריש יבייח ןינמב ללכנ אל

 ,ןול בד האר טאטסוטופ .ביבא-לתב רגש ,ל"נה ץיבלימחר

 םיצאנב אטיל ידוהי תמחלמ -- םשפנ לע םידמועו םימחול

 .'ט 'סמ חול ,1974 םילשורי ,1

 שוריגב היהש ,םגוש המלש ריעצה .11 'מע ,ז"ימ ,אריפש 'רע

 סויגה תכשלב בצייתהל 1942-ב דחא םוי ארקנ ,יאטלא לבחב

 ריעצ .המחלמה ףוס דע תריש םש ,אבצל דימ חלשנו תימוקמה

 ויתוקידב רשאו בצייתה אוה םגש ,םישרוגמה ןמ רחא ידוהי

 הלגתנ םייתניב ןכש ,סייוג אל ,םידחא םימי והתשנ תויאופרה

 ,"תילאיצוס הניחבמ םינכוסמ"ה תודוסיל ךייש ,םגוש ומכ ,אוהש

.3 

.4 

.5 

 .דד
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 'דע .ריזחהל הארנכ היה רשפא-"יא רבכ ןושארה תאש אלא

 ,ןייטשנרב באז : םג הוושהו .14--13 'מע ,ז"ימ ,יקשינקארט
 סייגל ןויסנ לש םירחאו םימוד םירקמ לע .20 'מע ,'א ,ז"ימ
 ,זייימ ,'ב ,ןתיול תויודע האר ,ושמומ אלש ,םישרוגמו םיריסא
 ,ז"ימ ,יקסנבילק םחנמ ; 15 'מע ,ז"ימ ,'ג ,ץיבונכדש ; 21 ,20 'מע
 .33 'מע

 לש תונויסנ לע .(עטוקמב) 20--18 'מע ,ז"ימ ,ןייברלופ 'דע
 -וש תויצאניבמוק"ב תיאטילה היזיבידל עיגהל םידוהי םישרוגמ
 .13 'מע ,ז"ימ ,ןויליד 'דע האר ,"תונ

 םידוהי םישיא דצמ םירחא תונויסנ ושענ ןמז ותואב ךרעב
 מ"הירבב םיינלופהו םייטייבוסה אבצה תונוטלש תא ענכשל
 תמדא לע ,ןילופ ידוהימ בכרותש ,תידוהי תיאבצ הדיחי םיקהל
 ,"םודאה אבצב תוידוהי תודיחי" ,ןיול בד : האר םיטרפ .מ"הירב
 .419--415 'מע ,(1965) 19 חהמואה
 ,זייימ ,'ב ,ןתיול 'דע הוושהו .(עטוקמב) 6 'מע ,ריביפב דוד ןגמ
 .19--16 'מע

 וילעש ךמסימה יכ הארנ ,ןתיול לש ותודעבש םיטרפה יפל

 -יטנאה ידוהיה דעווה לש הינשה תרצעב ארקוה .ןכא םתחוה

 חסונ .םלועה לכב םסרופו הבקסומב 1942 יאמב 24-ב יטסישפ

 -יטנא רעטייווצ ,"טלעוו רעד ראג ןופ ןדיי יד וצ" : האר הינפה

 ,קלאפ ןשידיי םענופ רעיטשראפ יד ןופ גניטימ רעשיטסישאפ

 ותיול לש ומש עיפומ אל תאז םע .10--6 'מע ,1942 ,עווקסאמ
 .םימותחה םישיאה תורשע ןיב

 -- ונאטחש אטח לע" ןתיול קיזייא לש ורמאממ חוקל הז עטק
 11 לארשי ץרא ,"ינויצה סרגנוקה לע ןויצ-ריסא הלוע ירוהרה
 .22 'מע ,1972 ץרמ ,(16)

 'מע ,ז"ימ ,'ב ,ןתיול 'דע הוושהו .7 'מע ,ריביפב דוד ןגמ
5--28. 

 .אטילל םיראנ לבחמ 1946-ב החרב ןויליד-ןייטשניבור הניד
 הרזחוה ,הספתנ םש ,בובלל הרבעו ,הנליו ,הנבוקב התהש

 "אגאמב השנוע תא התצר איה .תולג תונש 10-ל הטפשנו אטילל

 הרבעוה 1956-בו קוחרה חרזמב המילאק יאה"יצחבש ןאדאג

 'דע .אטילל רוזחל הל רתוה 1958-ב קר .ריביסבש קסמוטל

 ורזחש הנבוקמ סוסַאל תחפשמ ינב .10--8 'מע ,ז"ימ ,ןויליד

 שולשל ולגוהו וספתנ ךא ,לממב וררוגתה תושר ילב אטילל

 דוגיאמ רלדיפ .1ד 'מע ,ז"ימ ,יקשינקארט 'דע .תופסונ םינש

 תושר אלל אטילל רזחש ,תיאטילה תואמצעה תמחלמ יקיתו

 .23 'מע ,ז"ימ ,'ג ,ץיבונכרש 'דע .בוש הלגוה ,1947-ב

 .ד.וו.ק;נה לש םילוגה תקלחמל ןייטשנרב ,ב הנפ ,לשמל ,ךכ

 שאר .אטילל רוזחל ותחפשמלו ול תושרהל השקבב היטוקאיב

 -גנתה ןיא ודצמש ןעטו הבקסומל השקבה תא ריבעה הקלחמה

 .15 'מע ,ז'ימ ,'ג ,ןייטשנרב באז 'דע .תוד

 היחאש) םיראנ לבחמ ןויליד-ןייטשניבור הניד התנפ 1942זב

 תיטירבה הילוסנוקל (יטירבה ריוואה-ליחב תריש לארשי-ץראמ
 .לארשי-ץראל (הילע ןוישר) טאקיפיטרסל רשקב בשיביוקבש

 151/199/42 'סמ ךבתכמל הנעמב" : רמאנ 17.8.42-ה ןמ הבושתב

 הניד 'בגל רוזעל לכונש ךרד ןיאש ששוח ינא ילויב 127המ

 םדוק הל התיה םא .מ"הירב תא בוזעל ןוישר תלבקב ןויליד

 ררחשל ידכ םייטייבוסה תונוטלשל תונפל הילע תיאטיל תוחרזא

 האיצידרתיה שקבל ןכמ-רחאלו ,תיטייבוסה תוחרזאה ןמ התוא

 הניד 'בג לש התסינכ תא הרשיא הניתשלפ תלשממ .יטייבוס

 םגרותמ) "1942 יאממ הטלחה יפל הניתשלפל הלעבו ןויליד

 י'מע ,ז"ימ ,ןויליד הניד 'דע .(ןויליד 'בג ידיבש ילגנא רוקממ

 הלעב וליאו ,שוריגב הרתונ איה תונויסנה לכ ףא לע 1

 .79 הרעה םג האר .הדובעה-הנחמב הפסינ ןויליד לאקזחי

 םיצרמנ םיצמאמ התשע לארשי-ץראב ןייטשנרב .ב לש ותחפשמ

 סירוב 'דע .החלצה אלל ךא ,ותיב ינבו ותוא ץלחל ידכ

 'בגה 1946-ב הררחוש ךדיאמ .9-8 'מע ,ז"ימ ,'ב ,ןיוטשנרב

 היחא יצמאמל תודוה" ,קסמוטב הלוג ,יקסנישטודיו-רדיינש

 .22 'מע ,ז"ימ ,ןויליד 'דע ."תיאטילה היזיבידב ן"סרכ תרישש

 םיסכנה-לעב לש ונבו ותשא המחלמה רחאל דימ ילררחוש ןכ

 -ומוק ,םירמ תבה יצמאמל תודוה הארנכ) הנבוקמ שודוח עודיה



 6 אטיל תודהי

 | .7 'מע ,"ריביסב רוד .19 'מע ,ז"ימ ,'ג ,ץיבונפרש 'דע .(הדמע תלעבו הקיתו תיטסינ

 הכזש ,(ץיבורטנק) לנעוילא ריאמ רבעשל הרומה אוח םהמ דחא 5 .יראגב הדובע"הנחמב הפסנ שודוח

 םג תירבעה ןושלב תיעדמה ותוליעפל רשקב בחרנ םוסרפל .102--101 'מע ,היטוקאיב תולג ,3

 .היסא זכרמב חדינ םוקמב ותבשב זגמ' : םג הוושהו .16--11 'מע ,ז"ימ ,'ב ,ןייטשנרב םירוכ 'דע 4
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 .ריביס ןופצב ,אטיל ידוהי ילוגמ ,ריעצ גוז יאושינ תארקל ךרענש הבותכ חסונ



 ואג ףסוי

 רורחשה ירחא אטילב םידוהיה ייחמ

 אבצה ךישמה אל 1944 ילויב 13-ב הנליו שוביכ רחאל

 םימעטמ .הנבוק רבעל עונל ,םידוהיה ופיצש יפכ ,יטייבוסה

 תוהש םיצאנל התיה וז הביסמ .דצה ןמ הוריאשה םייגטרטסא

 ידי-לע הררחוש הנבוק .םגוצרכ וטיגה ידוהיב תושעל תקפסמ

 .1944 טסוגואב 1-ב קר םודאה-אבצה

 םיבר .ןטק היה הנבוקב ןמז ותואב ורתונש םיאטילה רפסמ

 ,ויה םה .םיגוסנה היגמרג תוליחל בוטה םנוצרמ ופרטצה םהמ
 הלועפ ופתישש וא םידוהי חצרב ופתתשהש הלא ןיבמ ,םרקיעב

 ידיב לופיל אלש תקפסמ הביס התיה םלוכל .םינמרגה םע

 ולהנתהש תוברקה לשב םירפכה לא וחרב םג םיבר .םיטייבוסה

 .רוזחל וקיפסה םרטו ,ריעל בורק

 ומקוה רבכ םייתלשממ תודסומו םילעפמ לש המלש הרוש

 תיחרזאה היסולכואל ןוזמה תקפסא .םהיתולועפ ןגראל וליחתהו

 ךירצ דחא לכו וחתפנ םרט ןוזמ תקולחל תויונח .הרדוס םרט

 .ויתונוזמל גואדל היה

 המכ ריעב וזכרתה רבכ הנבוק רורחשל ןושארה עובשב

 ; תורעיב ומחלש ,רבעשל םינזיטרפ ויה םהיגיב .םידוהי תואמ

 לוסיח תעב וחרבש וא הנבוק תוביבסב אובחמ ואצמש םידוהי

 טלמיהל וקיפסהש ,הנבוק ידוהי ; היבשוי תיילגהו הנבוק וטיג
 .םירחאו ,היסורל םיצאנה תשילפ תישארב

 םה .םייולבו םיעורק ויה םהידגב .לכ-ירסח ויה םידוהיה לכ

 .םהימורעמ תוסכל דגב םירכממו םירכנמ ושקיבו ובבותסה

 היה רשפא ךכ .ולביקש המ םישבול ויה :ןררב תויהל היה רוסא

 תאו ,םיכורא םילוורש םע ,וילע ןטקה ליעמ שובל דחא תוארל

 ויה םלוכ .וירחא םיררגנה ,םיכורא םייסנכמ םע ךלוה ינשה

 תונטקל היוגפ התיה אל תעדהו רורחשה תשגרה םלה תחת דוע

 .המודכו שובל ןוגכ

 ולדתשהו דחי תויהל וצר םה .יגשל דחא וכשמנ םידוהיה

 אתווצב םילבמ ויה םיברעב .תונכשב םירוגמ םוקמ אוצמל

 לכ .שפוחל האיציהו הלצהה יטרפ תא תועש ךשמב םירפסמו

 ולטלוט רשא םירכמו םיבורק לרוגל הגאד אלמ היה דחא

 .וטיגה לוסיח םע היגמרגל

 םייובש .ברחה וטיגה רוזיאל ,הקדובלסל םיצר ויה םוי םוי

 תא םיצצופמה (םירקנוב) םיטלקמהמ םיאיצומ ויה םינמרג
 ,םיחא-תורבקב םתוא םירבוקו םיפורשה וטיגה ידוהי ידירש

 .רבעשל וטיגה לש תורבקה-תיב תברקב ורכנש

 -יפח דיל םידוהיה ודמע םינכרומ םישארו םירובש תובבלב

 לוסיחמ םימיאה תוארמ םירבוע םהיניע יגפלו םיטלקמה תור
 .וטיגה לש םימדה

 םע וטיגה חטשב םירוזפו ,םהידלי םע דחי ,תוירכנו םירכנ

 םיתבל ביבס ,רפאב וטטיח ,םהידיב םידדוחמ לזרב תולקמ

 האנשב .םידוהי לש םייובח "תורצוא" ושפיח םה .םיפורשה
 .םהיגפ לע םידוהיה ורבע זובו

 םיאטילה לש רקה םסחי לשב םידוהיה תבזכא התיה הלודג

 -והי חצרב ופתתשהש ,םיאטיל תריצעל עגונה לכב ןוטלשבש

 היה רשפא ,םידוהי חצור לש ויתובקע לע רבכ ולעשכ .םיד
 רשא ,םישנא לש םתודע דוסי לע קרו ךא טפשמל ודימעהל

 היה רשפא ןכיהמ .חצר השעמ עצבמ םהיניע ומב ותוא ואר

 אל יאטילו ודרש אל םידוהי היאר-ידע ! הלאכ םידע איבהל
 לע ורבידו םירמרוממ ויה םידוהיה .רחא יאטיל דגנ דיעהל זעי

 .בר רעצב ךכ
 המכ לשב תאזו ,הדובע גישהל ןוצרה תא ריבגה םוי לכ

 -ובע תומוקמב לכוא תצק םילבקמ םידבועה ,תישאר. : תוביס
 ,דחא לכ .50 דע 18 ליגב םירבגה סויג לע זרכוה ,תינש ; םתד
 ונייה ,"ןוירש" לבקמ ,יתמחלמה ץמאמל בושח ותדובע םוקמש
 היה יד וללה תוביסה יתש .יאבצה תורישל והוסייגי אלש ,הנגה

 .הדובע גישהלו רהמל גואדל ידכ ןהב

 לוכי אל ,םיאטיל וטלש םהב ,תומוקמה בורבש ןייצל יואר
 םידיקטהש ,התיה תימשרה הביסה .הדובע גישהל ידוהי היה
 -ובעל "הלא םימיב" רבכ רוזחל םידמוע םימדוקה םילעופהו
 םוי לכו תוברקה לשב רפכל ואצי קר וליאכ היה המוד .םתד

 .רוזחל םייושע םה

 ,קיזחהל םיאטילה לש רורב ןוצר הז היה םירקמה בורב
 אלו םיאטיל רובע םיבר םיניירושמ תומוקמב ,רשפאה לככ

 ךא ,םידוהיל הביאכה םיאטילה לש וז ךרד .םידוהיל םתיתל
 .ךכ לע ןנולתהל והשימ לש ותעדב הלע אל

 םהה םימיה םצעב הנבוקב םקוה ,םידוהיה לש םרשואל

 -יתב ינבמ תא םקשל ידכ (היינב דרשמ) "היינבל טסרט"
 ייטסרט"'ה שארב .תוברקה ןמזב וברחש ,רוביצה יניינבו תשורחה
 אבצב השע המחלמה תא .יקצבול .ש םשב יאטיל ידוהי דמע
 השקה אל יקצבול .יאבצ סדגהמכ ןייטצהו היסורב יטייבוסה

 -- הז "טסרט"ל וארק םיאטילה ."טסרט"ל לבקתהל םידוהי לע

 הקוסעת םמצעל ואצמ םידוהי תורשע ."ידוהיה טסרטה"
 םמצע םש ושיגרה םה ."טסרט"ה לש ןיינבה ירתאבו םידרשמב
 ויה םהו ,םירחא הדובע תומוקמב רשאמ חונב רתוי הברה
 .הדובעה תועשב םג םיבורק םישנא תציחמב

- 

 תידוהי הליהק הנבוקב המק רורחשל םינושארה םימיב רבכ

 ינלבוס סחי תוצעומה-תירבב היה דוע םימיה םתואב .תיתד

 םידוהיה םג .המחלמה תונשב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,תדל

 .הז סחימ ונהנ
 לצינ רשא ,ירשא םירפא ריעצה ברה דמע הליהקה שארב

 בוחרב רשא "זיולק-סנאמסיוה"ב ויה הליהקה ידרשמ .טלקמב

 ידוהי ידירשל דיחי תסנכ-תיבכ שמיש םג הז זיולק .וינוריָאמ
 זיולקה תוריק לע ןיחבהל היה רשפא דוע םשו הפ .הנבוק

 םע ,םידוהיב םיגושארה תוערפב םרוקמש ,שורק םד ינמיסב

 .םינמרגה ידי-לע ריעה שוביכ

 תוגולפ ןושאר ימיב תודעוצ ךיא םילכתסמ ונייה ןוהמתב

 ךרענ היהש ,יתדה סכטל םודאה-אבצה ילייח לש תומלש
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 אל תונרקס .הנבוקב רתויב הלודגה היסנכה -- "רוּבּוס"ב
 לכמ ,םודאה-אבצב םידוהיה םילייחה ונב וררוע התוחפ

 -תמו תסנכה-תיבל תובורק םיתעל םיאב ויה רשא ,תוגרדה

 .להקה םע דחי הבר הנווכב םיללפ

 ,הבקסומ ךרד ,םירשק רושקל התסינ תיתדה תידוהיה הליהקה
 וליחתה הליהקה תבותכ לא .ץראל-ץוחב םילוצינה יבורק םע

 .םירכמו םיבורק לרוגל ולאש םהב ,ל"וחמ םיקרבמ םיעיגמ

 עיגהל וליחתה ןארהטב םיידוהיה דעסה-ינוגרא תועצמאב

 םירקמב .ל"וחב םיבורקה ידי-לע וחלשנש ,םידגבו ןוזמ תוליבח

 לשב תאזו ,רתויב הנטק תוליבחהמ תלעותה התיה םיבר

 ,הלוכ הליבחה ךרע לע םימעפל ולעש םיהובגה סכמה ימולשת
 ואיצוה רשא ,םימייוסמ ראוד-ידיקפ לש םתוניגה-יא לשב ןהו

 .םיטוטרמס םמוקמב ומשו ךרע לעב רבד לכ תוליבחהמ

 .ג
 דעו" םינושארה םימיב רבכ ומיקה םילוצינה םידוהיה

 תכנפו םחל תסורפל גואדל ,לכ-םדוק ,היה ךירצ רשא ,"'ידוהי

 לש שגפמה םוקמל ךפה סווסיאל תורדשב דעווה בשומ .קרמ

 רצחל םוי לכ אובל ימינפ ךרוצ היה דחא לכל .הנבוק ידירש

 .םירכמ םע חחושלו תועש לע תועש םש בבותסהל ,דעווה

 ידוהי שוכר לע םיעידומו דעוול םיאב וליחתה םידיחי םירכנ
 תואצותהמ ,הארנכ ,ודחפ םה .םלצא אצמנ "הרקמב" רשא

 םג ויה .דודש ידוהי שוכר םדיב אצמייש הדימב ,תוירשפאה

 םה .םהל אל ידוהי שוכר וחקלו יירתיה" םמצעל ושעש םידוהי

 ידוהי ידיב ראשיי ידוהי שוכר םא קדוצ רתוי הז היהיש ,ונעט

 דעוול ואב םירכנ רשאכ םירקמ םג ויה .ירכנ ידיב רשאמ רחא

 ידכ ,םהידיל םורסמ םהירוהש ,םידוהי םידלי לע ועידוהו

 רשפא ימל תעדל ושקיב םה .םיחצורה םיצאנה ינפמ םריתסהל

 ידוהיה דעווב תונוטלשה וריכה הליחת .םידליה תא ריזחהל
 הכלה םויל םוימ ךא .םילוצינה םידוהיה לש גיצג ןיעמבכ

 ."וב ךרוצ ןיאש" דסומכ לסוחש דע ,דעווה תעפשה התחפו

 ,ד
 קחרה אל האצמנ תיזחה .המוציעב ןיידע התיה המחלמה

 תורשע המכ לכה-ךסב ,ןמינה רהנ לע הנטק הרייע ,ןאיליוומ
 ,ריעב רורב עמשנ םידבכה םיחתותה םער .הנבוקמ םירטמוליק
 .תובוחרב העוגתה םיחרזאל הרופא התיהשכ ,תולילב דחוימב
 .ריעה תא וציצפהש ,םיינמרג םיסוטמ םג םיאב ויה ןמזל ןמזמ
 הרטמב הפקתה םיניכמ םינמרגהש ,תועומש הציפה תמלענ די
 םילבקמ ויה םיאטילה בורש ןמזב .הנבוק תא הרזחב שובכל
 תא םידוהיה וטלק ,םייובח החמש תושגרב תועומשה תא
 הריקע לע ובשח םידוהיהמ םיבר .בר טקש"יאב "הרושב"ה
 םג ויה .הנבוק רשאמ תיזחהמ קוחר רתוי תאצמנה ,הנליוול
 םהב אוצמל ידכ ,וטיגה ןמזב ומכ ,םיטלקמ תיינב לע ובשחש
 .הרצ תעב טלקמ

 עגרב .ותעשב זרכוה וילע ,סויגה ךיראת ברקתמו ךלוה
 .סויג םיבייחה םינותנשה רפסמב הלשממה הצציק ןורחאה
 תוריעצו םיריעצ .40 ליג דע קר וסייג ,50 ליג דע םוקמב
 .םודאה-אבצל ובדנתה םיידוהל

 רשאמ םיימשיטנא תושגר אטבל רתויו רתוי וזעה םיאטילה
 .אטילב יטייבוסה ןוטלשל הנושארה הפוקתה ,1940/41 םינשב

 אטיל תודהי

 ,ועינכהל רשפא-יא רשא ,קנע יטייבוסה רטשמב םיבר ואר זא
 ,היסור--הינמרג תמחלמ תישארב ,םיריהזמה םהיתונוחצנב
 ,חצונמ יתלב קנע ללכו ללכ הנניא היסורש םינמרגה וחיכוה
 ילואש ,םתנומאב םיאטילה תא קזיח הז לכ .ובשח םיברש יפכ
 .בצמ רצווי יכו ,דמעמ םיטייבוסה ןוטלש קיזחי אל םעפה םג
 וז הנומא .םיטייבוסהמ םרורחשל איבי רשא ימואלניב יטילופ
 ,לשמל ,ךכ .םיטייבוסל םתודגנתהב ץמואו זוע םהל הפיסוה
 םיבר .םודאה-אבצל סויגה דגנ ןגרואמ ירמב םיאטילה ולחה
 -ורי"ה םינוילטבה וגגראתה םש ,תורעיל וחרב סויגה יבייחמ
 -בוסה םילייחה ויה תובורק םיתעל .םיטייבוסב המחלמל "םיק
 םשארבו הכלהכ םינייוזמ ויהש ,"םיקורי"ב םישגנתמ םיטיי
 .רבעשל אטיל אבצמ וא יגמרגה אבצהמ םידקפמ

 םויל םוימ .תורעיב "םיקורי"ה הגחמ לדגו ךלה םויל םוימ
 םיזע תוברק וכרענ תורעיה יתאפבו םיינפקות רתוי ושענ םה
 ,'זריב ומכ ,הנטק אל הרייעש םג הרק .םיסורה ןיבל םהיניב
 םימד תמקנ ומקנ רשא ,"םיקורי"ה תטילשב םלש הליל התיה
 .םהידיל ולפנש םיטייבוסה םידיקפב

 .םיטייבוסב םתמחלמ םוחלל "םיקורי"ל השק ךכ-לכ היה אל
 וריבעה תולילבו ,םהירוגמ תומוקמל בורק ,תורעיב ואצמנ םה
 תומוקמב .המודכו תיאופר הרזע ,ןוזמ ,ישוק לכ אלל ,םהל
 רשא ,םינוש המרחה-יווצ וליפא ואיצוה םה םיקחורמ רתוי
 -תשמה ,םיאטילה דגנ רוריטה .תונקיידב םיעצבמ ויה םירכיאה
 הלשממהש דע ,בחרנ היה ,יטייבוסה ןוטלשה םע הלועפ םיפ
 ייח לע ןגהל ידכ םייניצר םיעצמא טוקנל תבייח המצע התאר
 .םידיקפה

 -תוצרא רקיעב ,ברעמה תומצעמש וויק םהיכמותו "םיקורי"ה
 תא תונפל היסור תא המחלמה ירחא וצלאי ,הילגנאו תירבה
 תישארב םיטייבוסה ידיזלע ושבכנש ,תויטלבה תוצראה
 חוכ םהל ףיסוה הז לכ .1940 תנשב היינשה םלועה-תמחלמ
 .םקבאמב ץמואו

 ייםיקורי"ה ברקב החתפתה םיטייבוסב םתמחלמ םע דבב דב
 םיטסינומוקו םידוהי ויה םהיניעב .תינפקותה תוימשיטנאה
 ולדתשהש קר אל .1940/41 םינשב וסרגש יפכ ,ךה ונייה
 ,םירכנל וקיצהו ולכנתה וליפא םה ;םידוהי רתויו רתוי חוצרל
 והשמב ורזעש וא ידוהי דלי םיצאנה תפוקתב וריתסה רשא
 .ידוהיל

 תינטש תוירזכאב .ןאדייק ריעב חצרה היה דחוימב ירזכא
 תוחילשב הנבוקמ ןאדייקל עיגהש ,לעג םשב ידוהי לוצינ וגרה
 םינגב םתוא ורזיפו םיקלחל ותייווג ורתיב םה .ותדובע םוקמ
 .הביבסב רשא

 -יעצמא טוקנל ןיידע הנכומ התיה אל תיטייבוסה הלשממה
 לשב ןהו המייתסנ םרט המחלמהש םושמ ןה ,םיינומה השינע
 הלשממה לש םהיתוינפב ,ךפיהל .םייגולוכיספ-םיינידמ םיעינמ
 לכל לוחמל יבמופב חטבוה תיטסינומוקה הגלפמה זכרמ לשו
 ךיראתל דע םתמחלמ וקיספיש הדימב ,"םיטוס"ה םיאטילה
 תורוש .ןתרטמ תא וגישה אל תוחטבההו תוינפה .םייוסמ
 ואצמנ ,ןכמ-רחאל ררבוהש יפכ .ובחרתהו וכלה "םיקורי"ה
 תצעומל ףאו לשממה לש םיהובגה תודסומב "םיקורי"ה ישנא
 ודובכב רצואה רסימוק רצענ ,לשמל ,ךכ .ורדח םירסימוקה
 ."םיקוריי'ה םע וירשק ,ןמז רובעכ ,ולגתנשכ ומצעבו

 הנוטלש הססיב תוצעומה-תירבש רחאל ,המחלמה םויס םע
 תיטייבוסה הלשממה התנפתנ ,תושובכה הפוריא חרזמ תוצראב



 תומלשטשה

 תועידי יפל .םידרמתמה םיאטילה םע הנובשח תא ךורעל

 לש בר רפסמ םיטייבוסה ולגה ,ץראל-ץוחב םייאטיל תורוקממ

 .םיסור םיבשייתמ ואיבה םמוקמבו ריביסל םיאטיל

 .ה
 םידוהיה ץוביק ינפב הבצינ רורחשל םינושארה תועובשב

 ודרשש םידוהיה םידליה םע תושעל המ :הייעבה םילוצינה
 ורתסוה הלא םידלי ? הינמרגל ולגוה וא ופסנ םהירוה רשאו

 םריזחהל תעכ םינכומ ויה םבור רשא ,םירכנ לצא רפכבו ריעב

 דרפיהל ןפוא םושב וצר אל םירכנהש ,םירקמ םג ויה .םידוהיל
 .םהירוהל קרו ךא םורסמיש ורמא םה .םידליהמ

 םידוהיה תוחפשמ ןיב ,םירוהה ירסח ,םידליה ורזופ הלחתהב

 תורשעל םידליה רפסמ עיגה רשאכ .םלבקל ובדנתהש םילוצינה

 לכ .םידלי-תיב םיקהל ךרוצה ררועתה ,רתוי דוע תולעל דמעו

 -תיבלו םידלי-ןגל וקקזנ (םירוה םהל ויהש הלא םג) םידליה
 1.יממע רפס

 ותרזעב דחוימבו ,הייעבב ןיינע וליגש םישנא לש םתרזעב

 רוספורפ (מ"לא) קינבוקלופה ,יטייבוס ידוהי אבצ-שיא לש
 וחתפנ ,יאבצ םילוח-תיבב ההובג הדמע ספתש ,יקסלבר ףסוי

 -תיבו ןג ןכו םידלידתיב ,םיבורמ םיישק רחאל ,1944 ויתסב
 .(הגליווב םג וחתפנ הלאכ תודסומ) יממע רפס

 ,ןהכ לרב ,להנמה היהש ,ןיול לאפר :ויה הנבוקב םירומה

 רנושארטס הדירפ ,ןילי היסוב 'בג ,ץיבומרבא-ןיול לחר 'בג
 ,ןברוחה תונשב הבשי םש ,היסורמ הבוש ירחא .רברג הינוסו

 המ-ןמז רובעכ .רפסה-תיבב הרומכ סלקצח הנלה םג הדבע

 היהש ,רנטרג הדוהי-םייחו הנייש םירומה תווצל ופרטצה

 הביל 'בגה הדמע םידליה-תיב שארב .ןיול לאפר ירחא להנמה

 םידגב ,םיצע ,ןוזמ תקפסא לע ימוי"םויה קבאמל ףסונ .ןימולס

 ,םיאטילה תונעט דגנ רעשב דומעל םיבייח ויה ,םירחא םיכרצו

 ,םהירבדל .םידרפנ םיידוהי םידלי-תודסומב ךרוצ ללכב ןיאש

 .םיאטילה םידליה-יתב ןיב םידוהיה םידליה תא רזפל ךירצ היה

 ויהש ,יקסלבר רוספורפה לש הליעפה ותוברעתהל תודוה קר
 ךוניחל טאירסימוקה לש םיהובגה תונולחב םיכלהמ ול

 ידוהי גאד קומע יהבא שגרב .םיאטילה תונעט וחדנ ,הבקסומב

 עיגמה תא לבקי ידוהיה םידליה-תיבש ,הז תוירב-בהוא םדאו

 ,ןמז אצומ היה םיקרפל .הלשממה לש םיימשרה תודסומהמ ול

 ידכ םידליה-תיבל אובלו םייארחאה וידיקפתמ קתניהל ידכ

 הדשב קיתו ןקסע -- זדוילב .ב ר"ד ושיגה 1944 טסוגואב 14ד-ב 1

 - התואמצע תפוקתב אטיל תודהי ברוקב תירוביצה תואירבה

 ויכזת ,רנבוק .או רבקצוס .א םיררושמה םינזיטרפה םע ךדחי

 -ימוקה תצעומ ר"ויל ,אטילב םידוהיה םילוצינה לש םבצמ לע

 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה ריכזמלו םייממעה םירס

 הלכשהל יממעה רסימוקה לע תווצל ושקיב רתיה ןיב ,אטילב

 םידלי-ינג ינש אטילב םידוהיה םילוצינה ידלי ליבשב םיקהל

 ,הנליווב דחא-דחאו הנבוקב דחא-דחא ,םייממע רפס-יתב ינשו

 םירעב (םידלי-יתב) תוימינפ יתש ןכו ,הארוה תפשכ שידיי םע

 -ורקו םירוה אלל וראשנש םילוצינה םידליה םתוא ליבשב ולא

 ,ןייטשדליו הליצ ,תיאנליווה הרומה הלדתשה ןכל םדוק דוע .םיב

 םידוהי םימותיל הימינפו ידוסי רפס"תיב תחיתפל ןוישר גישהל

 םידירשה תויעבמ : רורחש יטבל" : ןיול .ד לש ורקחמ תא 'ר)

 ימע ,"הינשה םלועה-תמחלמ יהלשב תיטייבוסה אטילב םיידוהיה

 -ינוא ,תוצופתה רקחל ןוכמה תאצוה ,2 "תובש"ב עיפוהש ,7

 .(1974--ד"לשת ,ביבא-לת תטיסרב

 2.הדובעב תוארוה תתלו ץעייל

 .וז הרטמל םקוהש ,דחוימ ידוהי דעו םג רזע םידליה-תיבל

 -דלוג אגרש-שובייפ ,ןמדירפ ןימינב :ויה דעווה ירבח ןיב

 ,ינדולוק ןורהא סדנהמה ,ןילי ריאמ ,ןיול (יבצ) שריה ,טדימש

 להנמ .ראג ףסויו רניד ד"וע ,ץיברוג המורפ ר"'ד 'בג ,רפט דוד

 .םתדובעל דואמ םירוסמ ויה םלוכ .ןמרש השמ היה קשמה

 לש יתרבחה זכרמל ידוהיה םידליה-תיב ךפהנ הרהמ דע

 ימיבו תוישפוחה ברעה תועשב .הנבוק ידוהי ידירש ץמוק

 -תיב לש לודגה תיבב םיפסאתמ םידוהיה ויה עובשל ןושאר

 םג ןאכ .וטנאקואדו וי'צוטסק תובוחרה תניפב דמעש ,םידליה
 .תיתחפשמו המיענ השגרהה התיה

 ה

 םילוצינה םידוהיה וליחתה ,1944 רבוטקואב 28-ה ברקתהב
 היצקא"ל ישילשה הנשה-םוי רכזל לבא-תרצע תכירעב םינד
 .1941 רבוטקואב 28-ב המייקתנש ,הנבוק וטיגב "הלודגה

 40%.-כ ונייה ,שפנ םיפלא תעשתמ הלעמל ופסינ וז הטיחשב

 תא הז םינומה-חצר לביק תונברקה רפסמ לשב .וטיגה יבשותמ

 ."הלודגה היצקאה" םשה

 "הלודגה היצקאה" תוגברק דחוימבו הנבוק ידוהי תיברמ

 םידחא םירטמוליק קחרמב אצמנה ,"יעישתה טרופ"ב וחצרנ

 טרופ"'ל םילוצינה לש לבא-תכולהת הננכות הליחת .הקדובלסמ
 לש ינוריעה דעווה רסא לכה תמהדתלו בלה-ןובאדל ."יעישתה

 םייקל ,םינוש םיילמרופ םיקומינ ךותמ ,תיטסינומוקה הגלפמה
 חיכוהו םידוהיה לע אכדמ םשור ריאשה רוסיאה .הכולהתה תא

 הגלפמה ישאר םגשו תניוע הביבסב םייח םהש ,לילעב םהל

 .םידוהיה תאנש עגנב םיעוגנ תיאטילה תיטסינומוקה

 םידליה-תיב ןיינבב לבא-תרצע ברעב המייקתה ,תאז םע

 הנבוק ידוהי ודיפסה רורחשה זאמ הנושארה םעפב .ידוהיה
 הציחמ .הטיטרמו המישרמ תרצע וז התיה .וטיגה ישודק תא

 םיראשנה ןיבל םיפסנה ןיב ןמז ותואב הלידבה רתויב הקד

 ולוכ דערו תוטיחשה תוארומ תא תינשב יח להקה לכ .םייחב
 .ויניע ינפל ורבעש ,תועווזה תמיאמ

 ראשה ןיב .וז תרצעב םימאונה ןיב היה הלא תורוש בתוכ םג

 ןילרב ןיב ירוטסיהה קבאמבש ,ןויערה תא דחוימב יתשגדה
 םגש ,ןויערה תא יתעבה .םילשורי ףוסבל החצינ -- םילשוריל

 שי ,רחא ירשפא ביוא ןיבל םילשורי ןיב םידיתעה םיקבאמב
 .חצנת םילשוריש תווקל

1 

 ידוהיה םידליה-תיבל יאטילה ןוטלשה יגוח דצמ תויולכנתהה

 תא וגישה םיטסינומוקה ןיבמ לארשי יאנוש .ופכתו וכלה

 הנאותל .םידליה-תיב לסוח הרצק ןמז-תפוקת רובעכ .םתרטמ
 םיגוחהש ,הדבועה השמיש םידליה-תיב לוסיחל תירקיעה

 -תירב תא בוזעל םידוהיל ורזע רשא ,םייתרתחמה םיינויצה
 -תיבמ םידלי תצובק שפנ-תּוריסמב "וחירבה"  ,תוצעומה
 הרזעש ,תיתרתחמ תינויצ העונת) "החירבה" תרזעב ,םידליה

 לש ותלועפ תא הער ןיעב ואר למרקב תיטייבוסה תרמצה יגוח 2

 1948 תנשב .תידוהי תונמואלב ותוא ומישאהו יקסלבר 'פורפה

 .הפסינ אוה םשו יטייבוס זוכיר-הנחמל הלגוהו רצענ אוה
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 "החירבה' יגוח .(יי'אל עיגהלו הפוריא חרזממ חורבל םידוהיל
 םג םה .הנליוו הנבוקב םישנא רפסמ םע רשקב ודמע ןילופב

 .לארשי-ץראל רחואמ רתוי ועיגה
 רפסה-תיב םג ,רתוי רחואמ ,ולסוח םידליה-תיבל ףסונ

 רפסה-תיבו םידליה-תיב תא םג דקפ המוד לרוג .ןגהו יממעה
 ןמז-תפוקת .תונוטלשה ידי-לע ורגסנ םה םג .הנליווב יממעה
 -יהומה" הנבוקבו הנליווב םיידוהיה רפסה-יתב ינש ויה הרצק
 רשא ,הפנעה תיטייבוס-תידוהיה ךוניחה תשרל "םינורחאה םינק

 .הגרדהב הלסוח

 .ח
 יפוליחו תרזחהל היצאירטפיר הזוח םתחנ 1944 תנש ףוסב

 ,הניארקוא לש תויטייבוסה תוקילבופרה ןיב םיידדה ןיסולכוא
 לש תינמזה הלשממה ןיבל ,דחא דצמ אטילו הנבלה היסור

 ובשחנ םלועה-תמחלמ רחאלש הפוריאב .ינש דצמ ןילופ

 תויעבל "רתויב בוטה" ןורתפכ ולא ןוגכ "םימע תודידנ"
 ןילופ יחרזא לע לח םתחנש הזוחה .םיימואלה םיטועימה

 םיסורהש ןמזב ,םייטייבוס םיחרזאל תיטמוטוא וכפהנש ,רבעשל
 לש המלש הרוש ,היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ םע ,ושבכ
 םא :רוחבל תושרה הנתינ הלא םישנאל .םיינלופ תוזוחמ
 תויהלו רוזחל םאו היחרזאל תויהלו תוצעומה-תירבב ראשיהל

 רשא םיאטילו םינבל-םיסור ,םיניארקואל םג .ןילופ יחרזאל

 םוקמב תוראשיה ןיב רוחבל הרירבה הנתינ ,ןילופב וררוגתה
 םישנא ינוילימ המכ ףיקה הז הזוח .תוצעומה-תירבל הרזח וא
 ,ןילופ ידוהי ןוילימ עברכ ףא םהיניבו תוצעומה-תירבבו ןילופב
 לח הז הזוח .המחלמה תעב תוצעומה-תירבב טלקמ ואצמ רשא

 ןילופמ קלח 1939 רבמטפס דע ויה רשא ,התביבסו הנליו לע םג
 .הנבלה היסורו אטילמ םיקלחל וכפהנ תעכו

 -תירבב תומוקמ המכב ומקוה הזוחה יולימ רחא בוקעל ידכ
 תאזכ הדעו .ןיסולכואה יפוליח יניינעל תודעו ןילופבו תוצעומה

 .הנליווב םג המקוה
 ,דחא לכ לש ויתוכרעהו ויתובשחמ ךלהמל רשק לכ ילב

 רבד ,קוחרהו בורקה דיתעה יבגל ,םישדוחו תועובש םתואב
 ידירש ץמוקל דחוימבו ,יטייבוסה םדאל רורבו יאדו היה דחא
 -למה ירחא םג ,לטבת אל תיטייבוסה הלשממה :אטיל ידוהי
 בורל .ץראל-ץוחל תאצל היחרזאל תושרהל הרוסיא תא ,המח
 אל אטילבש ,רורב היה םיררחושמה אטיל ידוהי ןיב עירכמה

 .תיטייבוס היהת וז אטיל םא םג ,םמצעל החונמ ואצמי

 שדחמ תונבל ליחתהל ולכי אל םגו וצר אל םילוצינה בור
 רקיהו בורקה לכ לש ןברוחהו םיחאה-תורבק לע םהייח תא

 םהירזועו םינמרגה ידי-לע תוירזכאב ודמשוה רשא ,םהל

 עגרל ףא חוכשל היה לוכי וטיגה ידוהי ילוצינמ ימ .םיאטילה
 יאטילה םעהמ לודג קלח לש םהידיש ,הביצעמה הדבועה תא
 דדוב יאטיל ידוהי לכ ראשנ ירה ,ךכל ףסונ ! ידוהי םדב ולאוג
 םישנא תביבסב אצמיהלו תכלל ריבכ ףחד םהב טלש .בולעו
 לכ לע רפסלו םביל ךופשל ולכוי םהינפב רשא ,םיבורק

 ,רתוי אלו תוחפ אל ,רמא הז לכ .םהילע ורבעש תוארומה

 -ץראב םיבורקל עיגהלו תוצעומה-תירב תא בוזעל ךירצש

 .םיל רבעמ תורחא תונידמב וא תירבה-תוצראב ,לארשי

 קילדה ,ןילופ יחרזא המחלמה ינפל ויה רשא ,הנליו ידוהיל

 תביזע םולח תמשגהל הווקת ץוצינ היצאירטפירה הזוח םוסרפ

 רתוי לק היהי ןילופמש ,םיחוטב ויה לכה .תוצעומה-תירב

 אטיל תודהי

 .ץראל-ץוחל תילאגיל-יתלב ךרדב וא תילאגיל תאצל
 האנק יניעב וטיבה םירחא תומוקמו ילוואש ,הנבוק ידוהי

 ןפואב בוזעל תוכזה םהידיל הלפנ עתפל רשא ,הנליו ידוהי לע
 הררועתה אטיל ידוהי בלב .תיטייבוסה היסור תולובג תא יקוח
 תונורתימ תוגהיל ךרד םיאצומ ךיא ? תושעל המ :הלאשה

 ? ןילופל היצאירטפירה

 שי - התיה הררועתהש השקה היעבל הדיחיה הבושתה
 ...ינלופ ידוהיל ,תרחא וא וז הרוצב ,המ-תפוקתל ךפהיל
 ,יתלשממ דרשממ הדועת גישהל ךירצש ,רמא הז השעמל
 רחא וא הז םוקמב רבעשל בשות ,הרואכל ,היה ינומלא ינולפש

 ידוהי לש ומשב שמתשהל היה רשפא הז ךרוצל .הנליו תביבסב

 ימו הפסנ םידוהיהמ ימ תימשר עודי היה אל ןה יכ ,הפסנש
 דחי הרזחה עובתל היה רשפא ,דיב וז ןיעמ הדועת םע .לצינ
 .םירחאה ןילופ יחרזא םע

 .ט
 ,הובג לומגת תרומת רשא ,םינוש "םירכאמ" דימ ואצמנ

 תתל םמצע לע ולביק ,שיאל לבור םיפלא תשמח ידכל עיגהש
 רבעומ תויהל ידכ ,שורדה ךמסמה תא ןיינועמה לש וידיב
 ידרשמ לכ םע םירבדב תישיא אובל וילע אהיש ילבו ןילופל
 התיה וז ךרדב שמתשהלמ תירקיעה העיתרה .םינושה הלשממה
 םדי גשיהל רבעמ היהש) ףסכה םוכס תא ץבקל ישוקה קר אל
 םיכמסמה םע לופיל דחפה אלא ,(םילוצינה םידוהיהמ םיבר לש
 םילשכנל הכחמה לרוגהמו (רבעשל .ד.וו.ק.נה) .ד.וו.מה ידיב
 עיגהלו תוצעומה-תירבמ ץלחיהל ףחדה םלוא .הזכ הרקמב
 לופיל דחפה רשאמ קזח רתוי הברה הארנכ היה ,שפוחה םלועל

 תנכוסמה ךרדה לע ולע אטיל ידוהי ןיב םיזעונה .ד,וו.מה ידיב
 תוכזה תא םהל תונקמה ,תושורדה תודועתה תא גישהל ידכ
 יפוליחל דעווה בשומ .םימודמ ןילופ יחרזאכ םירזחומ תויהל
 רתומ םהה םימיב .הנליו ריעב היה התביבסו הנליוול םיחרזאה
 "היינפה" םע קרו ךא תוצעומה-תיבב ריעל ריעמ עוסנל היה
 םוקממ העיסנה לע דיבכהל ידכ .תדחוימ ("הקבורידנמוק")
 .םימלש םיכילהתב הכורכ וז ןיעמ הדועת תלבק התיה ,םוקמל

 יפוליח ךרדב תאצל ףוס-ףוס טילחהש ,הנבוקמ ידוהי יבגל
 לוכי ןאכ .הנליווב תבשל יוצר רתוי היה ,ןילופל ןיסולכואה
 יכילהת ירחא בוקעל םגו "םירכאמ"ה םע רשקב דומעל היה
 םשמתשהב .הנבוקב ותבשב תושעל ול השק היהש המ ,הרזחהה
 הדובע"תומוקמל רובעל הנבוק ידוהי וליחתה םיצורת ינימ לכב
 אל ויה םש ,תיטייבוסה תיאטילה הקילבופרה תריב ,הנליווב
 קשמ-תודסומו תורבח יזכרמ םג אלא ,הלשממה ידרשמ קר
 רתויב השק הז היה אל .הנבוקב תוחולש םהל ויהש ,םייתלשממ
 הדובע-םוקמל הנבוקב הדובע-םוקממ הרבעה תארוה לבקל
 קר אל רהזיהל ךירצ םדאשכ ,םייטייבוסה םיאנתב .הנליווב
 האיציל םינושארה םידעצה ויה ,ויתובשחמב םג אלא ,וישעמב
 םישרמ ויה ינשל דחא רתויב םיבורקה םישנא קר .דואמ םישק
 ךיא :ןוגכ ,םייאשח םיניינעב תודוס ידוסב חחושל םמצעל
 עצבל קרו ךא ויניעשו יאמר וניאש 'רכאמ"ל ךרד אוצמל
 ; היצאירטפירל תונכהה תעב .ד.וו.מה ידיב לופיל אל ךיא ; ףסכ
 4--3 תב החפשמל עיגהש ,שורדה ףסכה םוכס תא סייגל ךיא
 אצמנ הנורחאה הייעבל .לבור ףלא 20--15 ידכל תושפנ
 וא םהיתב תא םירכנל םירכומ וליחתה םידוהיה : אבה ןורתפה
 םיתבה תא רוכמל היה רתומ ,ופסנש םהיבורק יתב תא



 תומלשטשה

 תונוטלשה ידי-לע ונמזב ומאלוה םילודגה םיתבה ןכש ,םינטקה
 לע םושר היהש ,תיב רוכמל ישוק לכ היה אל .םייטייבוסה
 בורק םש לע םושר היהש ,תיב רוכמל ידכ םלוא .רכומה םש
 םייחב וניא בורקהש ,לכיםדוק ,חיכוהל ךרוצ היה ,הפסנש
 .שרויכ רכומה לש ותוכזב ריכי טפשמה-תיבש דע ןיתמהלו
 המדאה ירה ןאכו ,םיבר םישדוח לזגו דואמ יטיא היה הז ךילהת
 -גומ םה היצאירטפירה יכיראת ןכש ,םיילגרל תחתמ תרעוב
 לע הנוממ היהש ,םיאתמה דיקפה לש וביל "ךוכיר"ב .םילב
 םיכילהתה לכ תא ףוקעל היה רשפא ,שוכרה תרבעה ייניינע
 לכ םיאצוי ויה רבד לש ופוסב .תיבה תריכמב םיילמרופה
 רובעל ידכ ףסכה תא גישהש ,ידוהיה : םירכשנ םידדצה תשולש
 ,דיקפהו ; ריחמה תיצחמב ידוהי תיב לביקש ,ירכנה ; ןילופל
 .הקסיעה תרבעהב עירפי אלש ידכ וקלח תא לטנש
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 תונושארה תוצובקה תעיסנל םיכיראתה ועבקנ ףוס-ףוס
 הליל-ןב וכפהנש ,םיאנבוקה ןיבמ טעמייתמ קר .ןילופל
 לכ היה אל יכ ,הנושארה הצובקב עוסנל וזעה ,"םינלופ"ל
 לכה .ןילופ--היסור לובגב תרוקיבה יכילהת ויהי המ גשומ
 םישנאה לש םרשואל .לובגב תרוקיבה ילהונ םה המ תעדל וצר
 תודועתה תרוקיב .תוער אל ללכ תונושארה םולשה-תושירד ויה
 תרוקיב לע םינוממ ויהש .ד,ווומה ישנא .תינדפק התיה אל
 תודועת ודיב ויהש ימ לכל ,ללכ ךרדב ,רובעל ונתנ ,תולובגה
 תוחפשמ םגו םידיחי םישנאש ,םירקמ םנמא ויה .היצאירטפיר
 הז רבד .םידדוב םירקמ הלא ויה ךא ,תרוקיבה תעב ורזחוה
 .תואבה תוצובקל םשריהל הנבוקמ םידוהי לש בר רפסמ ןבריד

 -ממהש ,םשורה לבקתנ ,םיחרובה םידוהיה רפסמ הלע רשאכ
 םיעצמא םוש תטקונ הניא ךא ,לכה תעמושו האור םנמא הלש
 התוגהנתהל "םישוריפ" אוצמל וליחתה םידוהיה .הז דזגנ
 ץופנה .םישוחינ ינימ לכ ועבוה .הלשממה לש תנבומ יתלבה
 תחירבמ יטייבוסה ןוטלשה הצורמ השעמלש ,היה רתויב
 תרבוגה תוימשיטנאב קוסעלמ םירוטפ ויהי ךכ ידי-לע .םידוהיה
 .םיצאנה ידי-לע םישובכ ויהש םיחטשב

 םיאטילה םיטסינומוקה יכ ,הרעשהה תא ועיבהש םג ויה
 ,םיאטילה םיטסינומוקה ,םה .םידוהיה תביזעמ םיצורמ דחוימב
 -- םידוהיה ורעיש ךכ -- םיטייבוס-יטנאה םיאטילכ םהומכ
 ,אטילב םיראשנה םידוהיה רפסמ רשפאה לככ ןטקיש םיניינועמ
 ,םידוהיב תוירזכאה תוערפל היח תודע םישמשמ םהש רחאמ
 .בר ןוצרב ןהב ופתתשה םיאטילה םיבשותה ברקמ םיבר רשא
 השק דיב קינחהל ,תאז לכב ,וליחתה תונוטלשהו רצק ןמז רבע

 ורעשהה לכ תאו ןילופל אטיל ידוהי לש "היצאירטפיר"ה תא

 הדבועה ,אהת רשא תיתימאה הביסה אהת םלוא .חורה אשנ
 דעב ובכיע אלו ןיע תונוטלשה ומצע ןושארה ןמזבש איה

 היצאירטפירל םינושארה םישדוחב .ןילופל חורבל םידוהיה

 ופקנ אל תונוטלשהו םידוהי לש ןטק אל רפסמ ןילופל ואצי
 .םדעב רוצעל ידכ ,עבצא

 ,אי

 ילוצינ םידוהיה תא הנושאר ףקת ןילופל החירבה סומלוב

 ורזחש אטיל ידוהימ הלא תא הברהב התוחפ הדימבו ,וטיגה

 .הינמרג--היסור תמחלמ ץורפב טלמיהל וקיפסה םשל ,היסורמ

 תושנ ידירש טאל-טאל תורזוח וליחתה 1945 ביבא תישארב
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 ףוהטוטשל 1944 ילויב ורבעוה רשא ,ילוואשו הנבוק תואטיג
 םישגה ןיבמ תובר .היסורפ חרזמב םירחא הדובע-תונחמלו
 לכו תולחמה ,בערה ,ךרפה-תדובעמ הדובעה-תונחמב ופסנ
 וררחוש ,םייחב ודרש רשא ,ןכותמ תונושארה .תויונערופ ינימ
 ,היסור תואבצ ידיזלע 1945 תנש לש םינושארה םישדוחב
 .היסורפ שוביכב אוהה ןמזב וקסעש

 הווקת ךותמ אטילל רוזחל ורהימ ולא תוררחושמ םישנ
 תא וא ,הינמרגל ןתיא דחי ולטלוט רשא ,ןהילעב תא אוצמל

 ידכ םירכנ תוחפשמל וטיגה ימיב םתוא ורסמש ,ןהידלי
 .םליצהל

 םידירשו ואכאדל ורבעוה םילעבה) ןהילעב תא ואצמ אלשמ
 יאמ תליחתו לירפא ףוסב םיאקירמאה ידי-לע וררחוש םהמ
 .ןילופל ואציו "היצאירטפיר"ה םרזב ולא םישנ ופחסנ ,(5
 ושגפ םיבר םירקמב .ודרשש םירבגה לש םבצמ היה הנוש

 אטילל הרזח םכרד וליחתהו הינמרגב וררחוש רשא ,םילעבה

 .דחיב ושע "החירב'ה ךרד ךשמה תא .םהיתושנ תא ,ןילופ ךרד
 תוכחל וראשנ ,םהיתושנ תא ושגפ םרט רשא ,םירבגה ביר ךא
 תא ואצמ אלו אטילל עיגהל וקיפסהש הלא םג .ןילופב ןהל
 היה רשפא הרהמ דעו םוקמב בר ןמז וראשנ אל ,םהיתושנ

 .םיינלופ "םיטנאירטפיר"כ םעפהו -- ןילופב בוש םתוארל

 "רהוזה תפוקת"כ ארקיהל קדצב הלוכי תרכזנה הפוקתה
 .1945 תנש לש הנושארה תיצחמב םידוהיה תחירב תודלותב

 םע תונולשכ ינש לשב תאזו בר ןמז וכשמנ אל "שבדה יחרי"
 .םיאטיל-םידוהי "םיטנאירטפיר"

 .בי
 : תואבה תוביסנב היה ןושארה ןולשכה
 וטילחה ,םילודג רתוי םיעצמא ילעב ,הנבוקמ םידחא םידוהי

 .תרחא ךרדב אלא ,םיליגרה םיחולשמה ךרדב אל אטילמ תאצל

 ,יטייבוס סייט םע םירבדב אובל וחילצה םינוש םירשק תרזעב

 .טשרקובל הנליוומ רשי וסוטמב םריבעהל םהל חיטבה רשא

 ודרשמ תוחילשב תובורק םיתעל עסונ אוהש ,םהל רפיס סייטה

 הליגר יתלב" ךרד-תציפק .ותא םתחקל לוכי אוה יכו הינמורל

 תונכסה לכמ ענמיהלו הינמורל תחא הממי ךות עיגהל ,תאזכ
 הדמע תאזכ העיסנ .דואמ המסק ,ךרדב תורוקיבהו תוירשפאה
 ותעשב .שיאל לבור ףלא םישולשכ -- תופעות ןוה תולעל
 ,וז ךרדב ושמתשה רבכ םידוהי לש תודחא תוצובקש ,ורפיס
 ועיגה יכ ,םהיבורקל ובתכ םהב ,םיבתכמ םהמ ולבקתנ םגשו

 ץמוא ופיסוה הלא םיבתכמ .רומג רדסב לכהו הינמורל םולשב

 םכרדש ,םביל לכב ונימאה םה .סוטל וננוכתהש ,םישנאל
 .החוטב

 םוקמל הנבוקמ םידוהיה תצובק הדועיה העשב העיגה רשאכ
 תדוכלמב םואתפ םמצע ואר ,הינמורל סוטל ידכ ,עבקנש
 סוטמה לע רופיסה לכש ,ררבתה .הרזח ךרד לכ אלל .ד.וו.מה
 תומדוקה תוצובקה םג יכו .ד.וו:.מה לש היצקובורפ אלא היה אל
 סוטל ידכ ,הנליווב הפועתה-הדשל ןעיגה םע דימ ורצענ

 ישנא יכ ,םירוצעהמ הארנכ וטחסנ "םיבתכמ"ה .הינמורל
 םישנא לש רשפאה לככ בר רפסמ לע םדי םישל וויק .ד.וו.מה
 ןידל ודמעוה םירוצעה .תיטייבוסה אטילמ חורבל םיצורה הלאמ
 ימיב ,ןילאטס לש ותומ ירחא .תוכורא רסאמ תונשל וטפשנו

 -תונחממו אלכה-יתבמ םיריסאה בור וררחוש ,בו'צשורח

 -דוקה םהירוגמ תומוקמל רוזחל ושרוה אל םה לבא ,הדובעה
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 -בוסח תוקילבופרב תונוש םירעב ררוגתהל םהילע היה .םימ

 .תורחאה תויטיי
 : תואבה תוביסנב עריא ינשה ןולשכה
 הנליוומ תבכרב העיסנב הכורכה הנכסה ןמ ענמיהל ידכ

 תא םישנא המכ וגה ,םירחאה םירזחומה לכ םע דחי ,הנדורגל
 םשמו ,תויאשמב הנדורגל הנליוומ וא הנבוקמ עוסנל ןויערה
 םנמא התלע וזכ העיסנ .קוטסילאיבל תוינוכמה ןתואב תורישי
 תמיא םג .יאדכ טלחהב היה הז ךא ,תבכרב רשאמ רתוי
 .ד.וו.מה ידיב ולפנ תודחא תויאשמ .הנטק רתוי התיה םיכרדה
 ויה םירוצעה בור .תונוש רסאמ-תופוקתל וטפשנ םירוצעהו
 וא ןילופב רבכ ובשי םהיתוחפשמ ינבש ,םירבג וא םישנ
 םידלי-יתבל ורסמנ םירוצעה ידלי .םאובל וכיחו הינמרגב

 .םינוש
 םיילאיצנטופ "םיטנאירטפיר"מ ולטנ וללה תונולשכה ינש

 רימחהל וליחתה םג תונוטלשה .ןילופל חורבל ןוצרה תא םיבר

 תיטייבוסה אטילמ תאצל תויורשפאה .הרזחהה תוריינ תקידבב
 אל אטילמ חורבל ןכמ-רחאל וסינ םידיחי .רתוי תושק ושענ
 ויה .הנבלה היסורמ ואציש הלאב אלא ,תוינלופה תוצובקב
 היסורפ ךרד ןילרבל עיגהל וסינ רשאכ ,םידדוב םירקמ םג
 .הינמרג לש םייברעמה םירוזאל םשמו תיחרזמה

 דע התחפו הכלה ןילופל אטיל ידוהי לש "היצאירטפיר"ה
 .1946 תליחתו 1945 תנש ףוסב ,ירמגל טעמכ ,הקספנ רשא

 .גי
 קיזחהל ,םינוש םילוגלג רחאל ,ףוס-ףוס םיחילצמ ויה רשאכ

 תונכהה תא רהמ םייסל םיכירצ ויה ,ףסכנה 'יריינ"ה תא דיב
 -שמל עובק םויב ףרטצהל םינכומ תויהלו העיסנל תונורחאה
 היה ,ךרדל םינמוזמ תצק ול ורסחש ימ .ןילופל םירזחומה יחול
 תחקל היה לוכי אלש ,וילטלטמ תא ןורחאה עגרב רוכמל ךירצ

 .ותא
 עגרל הזכ "'טנאירטפיר"* ןנוכתה בל-תוקיפדבו דחפו ארומב

 לובגב ויתודועת תא וקדבי .ד,וומה ידיקפ רשאכ ,ןכוסמה
 -- הרקמב ול הפצמ המ רורב היה דחא לכל .ינלופ---יסורה
 קפס היה אל .לובגה לע והשמ הרקיש -- ןטשל ויפ חתפי לב
 .הזמ עורג אל םא ,ריביסב םייתסי הז יכ ,רתויב ןטק

 אולמב "םיארונ םימי" ויה העיסנה ינפלש םינורחאה םימיה
 תאיצי םויב .הנליוומ תואצוי ויה תוצובקה בור .הלמה ןבומ
 ביבס יחרזא שובלב םיבבותסמ .ד.וו:מה ינכוס ויה חולשמה
 להק ירחא םירדוחה םהיטבמב םישלובו הנליווב תבכרה-תנחת

 עסונ לש ותשגרה התיה המ רעשל השק ךכ-לכ אל .םירזחומה
 .ולא םיטבמ תחת ילאגיל-יתלב

 םאתהב .תועש 5-כ הכרא תבכרב הנדורגל הנליו ןיב ךרדה

 ילכ תא ותא תחקל דחא לכ היה לוכי ,היצאירטפירה הזוחל
 העיסנה .תורורצו תוליבחב הסומע התיה החפשמ לכ .ותיב
 .דחי ןעטמו םישנא -- אשמ-תונורקב התיה

 התיהש ,תרחא תבכרל רובעל ךירצ היה הנדורגל ועיגהשמ
 דע ןוחטב רסח היה (ףייוזמה) "טנאירטפיר"ה .ןילופל תעסונ
 יגוס ינש תא וידיב קיזחמ היה ךכ םושמו ןורחאה עגרל
 תוריינה לכ םע דחי תיטייבוסה יוהיזה-תדועת תא : ויתודועת
 לע ""היצאירטפיר"ה תודועת תאו ,יתימאה ומש לע םירחאה

 רשפאה לככ רהמ רטפיהל ךירצ היה הנדורגב .ףייוזמה ומש
 תרוקיבה תעב ןתוא ואצמי אלש ידכ ,תויתימאה תודועתה לכמ

 אטיל תודהי

 -תודועת ,יוהיז-תודועת המכ עדוי ימ .לובגב רבעמה"תדוקנב
 -יתבב וכלשוהו תונבצעו הלהבב וערקנ םירחא םיכמסמו הדיל
 םיאצוי ויה שומישה-תיבמ .הנדורגב תבכרה-תנחתב שומיש
 .רתוי התיה אל הרזח ךרד ."היצאירטפיר"ה תדועת םע קר
 םיאב ויה ,ןילופל םיאצויה תונורקב םיעסונה לכ ויה רשאכ
 רחאמ .תולובגה תרוקיב תא עצבל ידכ ,םידמב .ד.וו.מה ישנא
 ףסכ םוכס קר איצוהל היה רתומ היצאירטפירה םכסה יפלש
 ירקבמל רתוימה ףסכה תא רוסמל ךירצ היה ,ןמוזמב ןטק

 ,םייתימאה םיטנאירטפירל דימת ויח "הרקמ"ב .לובגב רבעמה
 םירסומ ויה רשא ,"םירתוימ' ףסכ ימוכס ,םיפייוזמל רקיעבו
 תא תצק ךכרל הבוט תונמדזה דימת התיה וז .בר ןוצרב םתוא
 הדימה-לע-רתי ודיפקי אלש ידכ .ד,וו.מה ידיקפ לש םהיתוביל

 .תרוקיבה תעב
 ןידס םיקיזחמ םידחא םילייח :ךכ הנומתה התארנ השעמל

 ךות ."רתוימה ףסכה'" תא קורזל דחא לכ ךירצ וב רשא ,שורפ

 יטייבוס ףסכ ירטש םידדצה לכמ רושנל םיליחתמ תורופס תוקד

 ,הלדגו תכלוה ףסכה תורטש תמירעש לככ .ןידסה ךותל
 .םיצורמו םיעוגר רתוי םישענו תרוקיבה ישנא ינפ םיכלוה
 ."םייתודידי" רתוי םישענ םג םה

 תקידב תעב ,תולובגה ירקבמ וגהנ םיבר םירקמב םלוא
 אל םעפ ףא .תומלש תוחפשמ ןכו םידדוב דירוהל ,תודועתה

 שיש וא תודועתב םגפ אצמנ םאה :הדרוהה תביס המ עדונ
 אניק אל דחא ףא -- אהת רשא הביסה אהת ! תרחא הביס
 תווליהלו ןורקהמ תדרל ,ויתורורצ תא תחקל היה ךירצש ימב
 .ד.ווומה ישנא לא

 עגרה ףוס-ףוס עיגמו ,תמייתסמ התיה תולובגה תרוקיבשכ
 םירהוז םיילאגיל-יתלבה םיעסונה ינפ ויה ,הזז התיה תבכרהו
 ותגספל ...בלהמ הלוגנ הדבכ ןבא רשאכ ,רשוא"ויז ותואב
 תרבוע תבכרה תא ויניעדומב האר עסונהשכ ,עיגמ רשואה היה
 -- םיאור ויה םייטייבוס תבכר-ידבוע םוקמבו לובגה תא
 .ןילופ תמדא לע ףוס-ףוס םיאצמנ ןכאש קהבומ ןמיס ,םינלופ
 עיגהלו םולחה תא םישגהל רתוי לק היהי ,וויק ךכ ,ןאכמ
 .םיל רבעמ תרחא הנידמל וא לארשי-ץראל

 .די
 רצק ןמז ןילופב ובכעתה םיאטילה-םידוהיה "םיטנאירטפיר''ה

 רחואמ ,םשמו הינמורל "החירבה" םרזב ףחסנ םהמ קלח .רתויב
 הירגנוה ,היקבולסוכ'צ ךרד ודדנ םירחא .הילטיאל ,רתוי

 .הינמרגל ,הירטסואו

 םידוהי םידדונ יפלא םע דחי תולובג חירבהל םלרוגב הלע

 ,הינמרגו הירטסוא ,ןווימ םידוהיכ וזחתה רשא ,םירחא
 רשאו םינוש זוכיר-תונחמל ןברוחה תונשב ולטלוטו ורקענש
 ילייח .םאצומ תוצראל ורזח ,הדמשההמ ולצינש ירחא ,התע
 "החירבה' ידוהיל שפנ-תוריסמב ורזע לארשי-ץראמ הדאגירבה
 ומקרג הדאגירבה יליית לש םתרובג ישעמ לע .םדעיל עיגהל
 הווקתו החמשב םהיתוביל אלממ היה הזו םיטילפה ןיב תודגא
 .םיבוט רתוי םימיל

 םילוצינה םידוהיה וררוגתה ,הילטיאו הירטסוא ,הינמרגב
 ידוהי .המחלמה ירחא םש ומקוהש ,(ע,.) .פ.ד תונחמב
 תונחמה תא רשפאה לככ רהמ בוזעל ופאש "הטילפה תיראש"

 הצר םהמ קלח .לארשי-ץראל הלפעהו היילע יכרדב עיגהלו

 .תורחא תונידמלו תירבה-תוצראל עיגהל



 תומלשטה

 רואיתהמ לבקל רשפא "החירבה" ידוהי לע רבעש הממ גשומ
 * :אבה

 עדונ ,טשפדוב הנחמב םידחא תועובש וניהשש רחאל"

 וישכע דע המוסח התיהש ךרדה יכ ,םימיה דחאב םואתפ

 ךרדה ךשמה .טשפדוב תא בוזענ בורקב יכו החתפנ בוש

 הניו עוסנל דמע םישנאהמ קלח .הירטסואל ליבוה

 שוביכה רוזיאב םדוק התיה רשא ,ץארגל -- םירחאהו
 הצובקב ונייה וגא .םילגנאל ןכמ-רחאל הרבעוהו יטייבוסה

 .ץארגל תעסונה

 םייוזח עוסנל ונילע היה ןאכמ .'םינווי'כ ונעגה טשפדובל

 -רגב זוכירה-תונחממ 'התיבה' םירזוחה ,םירטסוא םידוהיכ

 דיקפתב קחשל .רלטיה תונשב וררגנו ולטלוט םשל ,הינמ

 .'םינווי דיקפתב רשאמ לק רתוי הברה ונל היה 'םירטסוא'
 דחוימב ,ידוהי הזיאו תינמרג איה הירטסואב רובידה תפש

 עדוי וניא ,םינמרגה ןוטלש תחת תויחל וקלחב לפנש הז

 | ...1 תינמרג

 ךירצ דחא לכ היה טשפדוב תא ונבזעש ינפל םידחא םימי
 ,תושדחה 'תודועת'ה רובע תושורד ויה תונומתה .םלטצהל
 ןכמ-רחאל .ירטסוא ידוהי אוה ןהב קיזחמה יכ תודיעמה

 תוריינה תא םהל ורסמ םשו הנחמה תלהנהל םישנאה ונמזוה

 .'תימצע תרצות'מ

 ,ןוזמ יכרצמב לודג רוסחמ הירטסואב ררש םימיה םתואב

 החפשמ לכ הכירצ ,ונל רמאנ ,ךכ םושמ .םחלב דחוימב

 ןוזמה יכרצמ תאו םחלה תא .לכותש לככ ,םחלב דייטצהל

 ןיכהל ידכ .הנחמה תלהנה הקפיס ךרדל הדיצל םירחאה

 קורזל םיכירצ ויה ,םילודגה םחלה-תורככל םוקמ םילימרתב
 .םירחא םיצפחו םיליעמ ,תוכימש

 -ומע .הירגנוה תריב תביזעל לחוימה םויה עיגה ףוס-ףוס

 ,םכשל תחתמ םינוש תורורצו בגה לע םחל-ילימרתב םיס

 תונטק תוצובקב התיה הכילהה .תבכרה-תנחת לא םלוכ ורהנ

 אלש ידכ ,הנווכב השענ הז רבד .םיעובק ןמז-ישרפהבו

 -בוסהו םיירגנוהה תונוטלשה לש בלה-תמושת תא ךושמל
 .םייטיי

 שי יכ הרכהה .החוורל לכה ומשנ תבכרב ובשייתהש רחאל
 תואצמנה תונידמהמ ץלחינ םיימוי"םוי דועו הנהש ,הווקת

 לככ ךא .בלה תא הנינרה ,םיטייבוסה תעפשה תחת
 טקשה"יא רבגו ךלה ,טשפדובמ הקחרתהו הכלה תבכרהש

 -תונפל .אבהל םירבדה וחתפתי ךיא עדי אל שיא .ימינפה

 ראשינ הפש ונל רמאנ .הנטק הנחתב תבכרה הרצענ ברע

 לובגה תחרבהל תונורחאה תונכהה הנשעית ןאכמו ןולל

 .ירטסוא--ירגנוהה

 .תבכרה-תנחתמ קחרה אל ,רתסומ תיבב וניליב הלילה תא
 הלילב 'ןושיל בר קחודב וניסינ תיבחב םיחולמכ םיפופצ

 םיעסונה ןיב וריבעה רקובב תרחמל .השקה הפצרה לע

 םהב דחשל םיירצייווש םינועש תונקל ידכ ,םיפסכ תיבגמ

 םיישק ולגתיש הדימב ,םייטייבוסה לובגה-ירמוש תא

 םיקובקב םג ןיכהל ךירצ היה םינועשל ףסונ .לובגה תייצחב

 דימת ויה םייסורה םילייחהש ,רבד -- 'הקדוו" לש םידחא

 ימע ,"ןעמייה עבורח ןופ ףיולעג ןיא" : רבחמה לש ורפס האר
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 םלצא גישהל היה רשפא םתרזעב רשאו םהירחא םיטוהל
 .תברה

 ועסי םינטקח םידליהש ונל רמאנ רקובה-תחורא ירחא
 תא תושעל וצלאיי םירגובמהו לובגל בורק םוקמל תולגעב
 .לגרב ,םירטמוליק רשע-םינש דע הרשע לש קחרמ ,ךרדה
 םיכורע .םידלי הרשעכ םהיניב ,םישנא האמכ ויה ונתצובקב
 ךרדל ונאצי ,בגה לע םילימרתה םע ,םילייחכ תורושב
 ונכלה .ירכנ ינשהו ידוהי דחאה :םיכירדמ ינש יווילב
 םיאלמה םילימרתה .תורעיו תודש וניצח ,תולקלקע םיכרדב
 ןמזל ןמזמ דומעל ונילע היהו השק יד הכילהה תא ושע
 .חונל ידכ

 השרוחל ברע-תוגפל ונעגה תועש המכ לש הכילה רחאל
 היה .ךישתיש דע תוכחלו השרוחל סנכיהל ונל רמאנ .הנטק
 ילאצ וגזמתה תושמשה-ןיב ימודמדב .ביהרמ הארמ הז
 .ירותסמו הנוש הכ הארנ לכה .םישנאה תויומד םע תונליאה
 עקרקה לע טקשב םישנאה ודקרפתה ,השקה ךרדהמ םיפייע
 .השרוחה תליפאב םהיניע וצענו

 ךישמהל םינכומ תויהלו םוקל ונילע ודקפ ירמגל ךישחהשכ
 ונילע היה .םירכיא תיב הארנ השרוחהמ קוחר אל .ךרדב
 תועש ,ואבוה תיב ותואל .רכיאה לש ןרוגל טקשב קומחל
 .םידליה םג ,ןכ-ינפל תודחא

 תליפאב הרצק הייהש רחאל .ןנכותמכ םולשב לכה ונעציב
 רחואמ רבכ היה .רכיאה תיבל דחא-דחא ונרבע ,ןרוגה
 דחא לכ .הקומע הנישב םיעוקש ונאצמ םידליה תאו ,ברעב
 .הלק המונת ףוטחל ידכ הפצרה לע ובכש םלוכו והשמ לכא
 ןורחאה עטקה תא רובעל ידכ םוקל ךירצ תוצחבש ,רמאנ
 .לובגה תחרבה עצבמב

 רובעל םירומא ויה ,םינטק םידלי םהל ויה אלש ,םישנאה
 ןיב םידירפמה ,הביבסב םיהובג יד םירה ךרד לובגה תא
 רתוי לולסמ עבקנ םידלי םע תוחפשמל .הירטסואל הירגנוה
 תאזה ךרדה התיה תאז תמועל .םירהה תא ףוקעיש ,לק
 .לודג רתוי היה הב ןוכיסה םגו הכורא רתוי

 תא םג בגה לע םיאשונ ךיא :הבושח הייעב ונינפב הצצ
 .אצמנ ןורתפה ?דליה תא םגו ,םחלה םע דבכה לימרתה

 וילע רשא ,דב-אסכ ןיעמ תובגמ יתשמ ונרפת תוריהמב
 .םיינשב ותוא תאשלו דליה תא בישוהל היה רשפא

 תא ורעינ ,בר ןוזפחב םלוכ ומק קוידב הרשע-םיתש העשב

 .ךרדל תאצל תואל וכיחו םושיבלה ,םתנש ילבחמ םידליה

 ,םירהה לולסמב תכלל ויה םירומאש ,םישנאהמ ונדרפנ

 הכחמה השקה ןויסנה תא םולשב רובעל הזל הז ונלחיאו
 ל

 -הגונ רואב ריאה אלמה חריה .ריהבו רק טסוגוא ליל היה
 תמדרתב העוקש התיה רשא ,הביבסה לכ תא םומע ףסכ
 ,וכשמנ וירחאו ירכנה ךרדה-הרומ ךלה שארב .תישארב
 -תפתה ונכרד .םישנאה ראש לכ ,םילמג-תחרואכ דחא-דחא
 תודש ,םימרכו תואשקמ ךרד ,םילקלקע םיליבשב הל
 .םימ ואלמ םיילענהו בוטרהו הובגה בשעב ונססוב .תורעיו

 .םיפנעו םיחיש ןיב ךרד ונל ונתושעב וטרשנ םינפהו םיידיה

 רגפל אלש לדתשה דחא לכו םיריהמ םידעצב ךלה ךירדמה
 אל ,םיטקש ןמזה לכ םידליה :סנ השעמ .םיכלוהה ירחא

 םג ויה רושימה יקלחב .םירגובמל תוגאד ומרג אלו וכב
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 םירוהה לע ךכב ולקהו לגרב הכילהל םיפרטצמ םידליה
 .ךרדה תיישעב

 םיפייע רבכ ונייה .עגרל ףא בכעתהל ילב ,המידק ונדעצ
 ךישמהל םייח-חור ונב חיפה קזחה ןוצרה קרו דואמ
 .תכללו

 הלילה תליפא הליחתה ,תזעש המכ לש הכילה רחאל
 הנהש ,ךירדמה ונל עידוה עיצפהל רקובה ליחתהשכ .גומיהל
 רוזחי אוה .ודיקפת םייתסנ םג הזבו לובגה תא רבכ וניצח
 ,ירפכ בושייל עיגנש דע תכללו ךישמהל ונילעו ותיבל
 .ירטסואה דצב אצמנה

 שח דחא לכ .חוכ ףילחהל ידכ ,עגרל ונרצענ התע קר
 ונלפנ ,בוט לזמ תכרבב הז תא הז ונכריב .דחוימ רשוא
 לע םלוע-ארובל ונידוהו ונקשנתה ,והער יראווצ לע דחא
 ויה רשא ,תונידמה ןתואמ ץלחיהל ףוס-ףוס וגידיב הלעש
 .םהידידלע שבכיהל ויה תולולעש וא םיסורה ןוטלש תחת
 םיאצמנה תומוקמל עיגהש רחאל ,התע יכ ,הוויק דחא לכ

 אטיל תודהי

 ומולח תא םישגהל לכוי ,םיאקירמאהו םילגנאה ןוטלש תחת
 .םיל רבעמ רשא ויבורקל עיגהל -- תוברה םינשה ןב

 ,םשל ונאוב םע דימ .בר ןמז הלזג אל ירפכה בשומל ךרדה
 .םירהה לולסמב לובגה תא וצחש םישנאה םג עיגהל וליחתה
 תעב םימשרבו תוערואמב ונקלחתה .החמשה התבר בוש
 החכשנ תופייעה ,םמורמ היה חורה"בצמ .לובגה תחרבה

 דואמ תוקוחר םיתעל קר התיהש יפכ ,האלפנ התיה השגרההו
 ."ןורחאה ןמזב

 אשונה הז רמאמ תרגסמב אבומ אל המ םושמ : תכרעמה תרעה
 םויהמ השעמל הלחה וז .י"אל אטילמ םידוהיה םידירשה תיילע לש

 :האר ךכ לע םיטרפ .הזה םויה דע תכשמנו רורחשה לש ןושארה

 יכדרמ ש"ע תודע תיב תשרומ תאצוה ,"החירבה" ,ראואב הדוהי

 ."םילעופ תירפס"ו 'ץיבלינא

 ד-וסה אטילב םידוהיה םידירשה תויעבמ) "רורחש יטבל" ,ןיול בד

 רקחל ןוכמה תאצוה ,2 ,תובש ,(הינשח םלועה-תמחלמ יהלשב תיטייב

 .13-55 'מע ,1974--ד"לשת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,תוצופתה



 ןיול בד

 לארשי-ץראל הטילמ החירבה תליחת

 ורתונש םידירשל רתויב יטירקה שדוחה היה 1944 ילוי

 ןושארה ויצחב :אטילב יצאנה שוביכה תחת םייחב זא דע

 לכ תא הינמרגל שרגלו תיפוס טעמכ לסחל םינמרגה וקיפסה

 ילוואש ,הנבוק ,הנליווב תואטיגה תייסולכואמ ורתונש הלא

 ,טסוגואב 1-ה דעו ילוי עצמאמ וליאו ;הדובעה-תונחמבו

 -ימה תמחמ םלוא .םודאה אבצה ידי-לע הלא תומיקמ וררחוש

 תמדא לע רורחשל םיטעמ םידוהי וכז ןמזה םע ינטשה ץור

 םיללצכ וחיגהש ,םימונצו םירווח םדא-ינב הלא ויה :אטיל

 דע דמעמ קיזחהל וסינ םש ,םיאובחמה רתימו "תונילאמ"המ

 ,םיריעצ תואמ המכ ואצי םיכומסה תורעיה ןמ .ןורחאה עגרה

 יאצוימ ,.ל.ד ,םהמ דחא .םינזיטרפה תורושב זא דע ומחלנש

 ,םירבדה תא םימי םתואב םשר ,הנבוקב "ריעצה רמושה"

 ינויצה הנחמה ידירש לש בלהדישחר תא ואטיב קפס אללש

 : רומאל ,ולוכ

 אלו ויתוארוממו םימיאה ןוטלשמ ונררחוש ,ןכא..."

 ונררחשי ימ ךא .המקנ לובט קשנב ונרזחש אלא ,דוע

 תטבינה תומתיהו לוכשה תריוואמו בלבש הקעומה ןמ

 ? המדא לעש לכמ תקעוזהו בוחר תניפ לכמ

 ,הז תא הז םיפדורה תונוחצנל הליהת תעורת ביבסמ

 יכו .ונמצעמ םיחרוב -- ונאו .הייחתו תושדחתה תוודח

 -רקה תפוקת הרבע הפלח !!םיתמ יחבזמ לוכאל ןכתיי

 האב התעו םיצוציפה ימער ומדנ ,קבאמה רעסו תוב

 ול הרתונש ,ושפנ ןובשח השוע דחא לכ .הקד הממד

 רבוגו שיה תא עירכמ ןיאהש הלגמש ימ שי .ללשל

 ...ןואכידה

 -יכומכ הילא ונרהד ,הררחוש הנבוקש ונל עדונשמ

 תומירע .ומיחרו וליחדב ותיבל שגינ דחא לכ .ףוריט

 םירזפתמ םיכוראה םיללצה -- תופורש םינבלו רפא

 ,ונא .ץראה ינפ לע םויה רוא ךפתשמ טאל-טאל .טאל

 הז לגרהו אתווצב תויחל םיליגר ,רבעשל םינזיטרפה

 םילגלגמ .דחיב וניתושפנ םידעוס ,םישגפנ .ונב קבד

 ןאצומ תודוקנ ויהיו ,תוחישה לכ לש ןמוכיס ךא .החיש

 ?ןאל :אוה דחא ,ויהי רשא ןאשונו

 -ימל ןוחטיבה תודיחיו אבצה תופתוכמ םסקומ קלח

 ?ךכ רחאו -- הלאשה לעו רדתסהל הסנמ קלח ,ןהינ

 דוע םילוכי ונניא ונבּור ךא !הארנ :םמצעל םיבישמ

 ךישמנ !ךלנ הנא ךא .וז םד תיוור המדא לע ךורדל

 -תמה םיריבסמ -- תסבומה הינמרג תמדא לע םוקנל

 תוינויצה תועונתה ירבח וליאו .יטייבוסה אבצל םיסייג
 ..שדחמ םידכלתמ

 .םייקו רירש ,רעיב םקוהש ,הנליווב ונירבח םע רשקה

 לע התוא םילעמ ןיא וליפא ,הטלחהב םידחואמ ונלוכ

 !לארשי ץרא -- תחא איה הרטמה .םייתפשה

 ,רעיב דוע לחה וז הרטמ שוביג לש ךילהתב ימורטה בלשה

 -תירב קמועל וטלמנש .םידוהי םיריעצשכ) ןכ ינפל ףא ילואו

 םע םיימורדה היתולובגל תונשקעב ורתח ,1941-ב תוצעומה

 ,םוקמ לכמ .(לארשי-ץראל םשמ עיגהל ידכ ,ןאטסינגפאו סרפ

 ,רעיב וסנכתה ,האיציל ךומס ,1944 ילוי לש םינושארה םימיב

 -ימב ונדו ,תוינויצה תועונתה יאצוימ םיליעפ תוצובק ,יאשחב

 תולועפה תחאש ,םכוס רתיה ןיב .רתלאל וז הרטמ שומ

 תועונתה ידירש טוקיל היהת רעיהמ האיציה רחאל תונושארה

 רחאל השולש-םיימויכ .לארשי-ץראל םיכרדה לכב םתאלעהו

 תוומ' -- יאנבוקה ינזיטרפה דודגב תבנגתמכ העיפוה ןכמ

 הרסמו קא'צרוק (לזייר) הק'זור תיאנליווה תמחולה -- "שבוכל

 םימיל תוארוההו םימוכיסה תא תוינויצה תועונתה ירבחל

 םג וז התוחילש רבד איבהל הקמחו ,רורחשה ירחאש םיאבה

 .תורחא תודיחיל

 וז העונת ."החירבה'" תעונת ,השעמל ,אטילב הדלונ ךכ

 -ןוגרא תרגסמב םיילוגסה םיביכרמה דחאל םימיל הכפה

 יפלא תואמ 1948--1944 םינשב ריבעהש ,ינומהה החירבה

 ,רוחשה םיהו ןוכיתה םיה ילמנל הפוריא תאושמ םידירש

 .לארשי-ץראל תילאגיל-יתלב ךרדב םתאלעה תארקל

 ןיחבהל ןתינ ,תונושה היתורוצב ,אטילמ החירבה ךלהמב

 : םיירקיע ןמז יקרפ ינשב תוחפל

 ,הנשל בורק ךשמתהו 1944 ץיקב רומאכ לחהש ,ןושארה
 םינזיטרפ ,הבר הדימב ,ויה םייזכרמה ויליעפמו וימזוישכ

 .ןכ ינפלמו יצאנה שוביכה תפוקתמ םינויצ תרתחמיירבחו

 ןמ רכינ קלח ,החירבה תרגסמב ,אטילמ אצי הז ןמז קרפב
 .םהיתוחפשמ ינבמ המכו םש ודרשש םיינויצה םיליעפה

 תא םג ףיקהו ,1946 ויתס דע ,הנשכ אוה ףא ךשמנ ינשה

 הז ןמז קרפב .הינוטסאבו היבטלב תוינויצה תועונתה יאצוי

 קמועמ םירזוחהו םודאה אבצה יררחושמ לש םלקשמ רבג

 .הינמרגמ זוכירה-תונחמ ידירש םג ומכ ,תוצעומה-תירב

 רחאל םג לארשי-ץראל תולעל אטיל ידוהי וכישמה ,עודיכ

 ,(ךכל ודגנתה ףא וא וגייתסה םדוקש הלאכ םג םהיניב) ןכמ

 ("הקלּומוג" תיילע) 1957-ב ןילופמ האיציה תרגסמב ומכ

 -תהב אטיל ידוהי לש רכינה םקלח עודי תאז םע .המודכו

 רחאל תוצעומה-תירבמ תינומהה היילעהו תימואלה תוררוע

 .הזה םויה םצע דעו םימיה-תשש תמחלמ
 םושמ רקיעבו ,םוסריפל םינתינ םיטרפה לכ אלש ןויכ םלוא

 תנש יהלשל דע תלבגומ הז רפס לש תיגולונורכה תנוכתמהש

 דחויי ,ןורחאה עגרה לש םיינכט םיצוליא תמחמ ןכו .5

 דבלב ןושארה ןמזה קרפל "החירבה" אשונב םירבדה ךשמה

 תיטמיכסו תיתיצמת הרוצב -- תאז ףאו ,(1945--1944 ונייהד)

 .דבלב תודדוב תוישרפ רוכזיאו

+ 

 הצובקה ישנא ולחה ,יתרתחמ חקלו ינוגרא ןויסנ ידומל

 -ייבוסה אטילמ םידוהי תאלעה שממל םידירשה ןיבמ תמזויה

 שוביכה ןמ רורחשל םינושארה םימיב רבכ לארשי-ץראל תיט
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 -תהש וניבה ררחשמה יטייבוסה ןוטלשה ידהוא םג .יצאנה
 אל םא ,רטשמל תנייוע תוליעפל תבשחנ וז ןיעמ תונגרא
 תוריהזב םהישעמ תא לכלכל וצלאנ םה ךכל-יא .תינדגוב
 דמציהלו ,לרוגל םהיחא ,םידירשה ץמוק ברקב םג ,תוידוסבו
 םקוהש הלועפה-"הטמ .דבלב ןויערל םהיחא לא הז בלשב
 : תוקהבומ תוינויצ תועונת לש םיגיצנ ,ןכ לע ,ללכ הנליווב
 ,"ר"תיב"מ -- רזל םייח ,"ריעצה רמושה"מ -- רנבוק אבא
 ףלחוה רתוי רחואמ בלשב ."ינויצה רעונה"'מ -- קינזר ןסינ

 רינב" ,"רורד" ,"ריעצה ץולחה"מ םיליעפ םג ופרוצו םקלח

 -נידרואוק הלעפוה השעמל .םיפסונ םיינויצ םיגוחמו ,"אביקע
 ןוגראב תמייק התיהש תנוכתמ התואב ךרעב ,תינויצ היצ
 םיטסינומוקה תא ןבומכ איצוהל ,וטיגב יללכה יתרתחמה
 היצאוטיס התיה התעש ןבומ .םירחא םיינויצדיטנא תודוסיו
 ,תוליעפה יאנתב בר ינוש התע רצונ ןכ-ומכ .ירמגל תרחא
 .תורטמב -- רקיעבו

 ,הלועפה-הטמל עדונ םימדקומ םירוריבו םישושיג ךותמ
 הינמורב דרש לזמה תיברמל יכ ,1944 ויתס תישארב רבכ
 תוגיצנ םש האצמנש אלא דבלב וז אלו ,דואמ רכינ ידוהי בושיי

 םשמ היילע םויק לע וליפא רּבּוד .תוינויצ תועונת לש העובק

 התיה ןילופש הדבועה רואלו ולא תועידי רואל .לארשי-ץראל

 העדה העירכה ,םינמרגה ידיזלע רכינה הקלחב השובכ ןיידע

 ,הז בלשב ,אטילמ םיינויצה םיליעפה תחרבה תא ףידעהל

 תחא הנועבו תעב .ץיבונר'צ לובגה-ריע ךרד הינמור רבעל
 : םיאבה םינוויכב הלועפב לחוה

 תינורקע ,םמיע אדוולו ינויצה הנחמה ידירש תא רתאל (א |
 .תננכותמה החירבה תרגסמב םתופתתשה תא ,תישעמו

 ידכ ,ץיבונר'צ ךרד ,הינמורל ךרדה תא ןוחבלו רייסל (ב
 .וז ךרדב תאצל םידמעומה תא ךכ-רחא ךרדתל

 םיבאשמ תוצקהלו תומיאתמ תודועת לש יאלמ ןיכהל (ג
 .םוריח-תעלו עצבימה ןומימל םירחאו םייפסכ

 -וש םיבושייל הרהמ דע ועיגה הטמה םעטמ םיחילש ,ןכאו

 םייחב רתונ םירבחה ןמ ימ ררבל ידכ ,התביבסבו אטילב םינ
 וטקנש תוריהזה-יעצמאמ דחא .החירבה תארקל םניכהלו

 ךמס לעו העונתה התואמ םירבחל הליחת תונפל היה םיחילשה
 הרטמל העיגה ,ליעל הרכזוה רבכש ,הק'זּור .תישיא תורכיה
 ןיעמ השיגפ תראתמ איהו ,1944 טסוגואב הנבוקל הנליוומ וז
 : תיערא הרידב וז

 תא שוטנל תוארוהל םיבישקמ םה בל-תשגיר ךותמ..."

 ילואש ,ךרדל בוש תאצלו התע הז ועיגה הילאש םריע
 וניא ,השקמ וניא שיא .חטבומה ףוחל םתוא ליבות

 הארוהל ,עגמל ,הלמל ופיצ לכהש המוד .תונכסל לאוש
 "...תכללו םוקל

 תא וביחרהו ,םירחאו קינזר ןסינ הנבוקב ורקיב ןכמ רחאל
 יקחצי לאכימ םהיניבו םיימוקמה םירבחה םע םירשקה
 -ב'צפק קחצי ,(ןורי) לייג השאמ ,ןוזנבייל הרש ,(קנורטבלג)
 גייווצנזור לחר ,סאלג לאכימ ,יקסנאימול םירמ ,(בישק) יקס
 ןפואב .החירבדזכרמל הנבוק םג הכפה רצק ןמז ךות .םירחאו
 .ילוואשב תוינויצה תועונתה ידירש םע םג םירשק ורשקנ יעבט

 ,אטיל לש יברעמה קלחב המחלמה הלהנתה ןיידע הז קרפב
 םיירטה םיסייוגמה ןיב .םורדבו ןופצב היתולובגל ךומס םג ןכו
 -ילאמ"המ םידירשו רבעשל םינזיטרפהמ המכ םג ויה תיזחל
 תודסומב תרחא וא וז הדימב בלתשה םקלח ךא ,"תונ

 אטיל תודהי

 םיליעפה לע םג החספ אל וז העפות .םיירוביצהו םייתכלממה
 היהש ,רנבוק אבא ומכ) החירבה תעונת לש םייזכרמה

 הלא לע ןכש לכו (ידוהיה ירוטסיהה ןואיזומה ידסייממ
 ךכ בקעש תורמל .תיסחי ,רתוי רחואמ ןיינעה דוסב וסנכוהש
 ,וז העפותב הכרב םג התיה ,הדובעדתומוקמל םיליעפ וקתור
 םיספטל החונ השיג החירבב םיברועמל רשפיא רבדה ןכש
 םייקשמה ,םייחרזאה םידרשמבש תוידוסה תומתוחלו םינושה
 קחצי החירבה ליעפ לש ויונימ ,לשמל ,ךכ .םיינוחטבהו

 ,אטיל לכב "סעמע רעד" תיתכלממה האצוהה גיצנל יקסלבוק

 לש תוימשר תומתוחו םיספט לש הרוש לבקל ול רשפיא

 תובישח םג העדונ תאזה הניחבה ןמ .הז יטייבוס-ללכ דסומ
 'ץיבונוימס םויטרא) ןפשי םהרבא לש ותופרטצהל הבורמ
 -רוקה תצעומב ריכב דיקפכ ןכש ,העונתב תוליעפל (בונאפשאי
 ול התיה ,(תיטייבוסה אטיל תלשממ) םייממעה םיראסימ

 -תונוישרו ("תוקבורידנאמוק") העונת-יווצ לע הבר הטילש
 אללש העשב תאזו ,הלשממה ירש ידי-לע םימותח העיסנ

 .םירצק םיעטקב וליפא םיכרדב עונל היה רוסא הלאכ תודועת

 רילשב אצי ,תובכרה להנימב דבעש ,קינזר ןסינ הטמה רבח

 דייוצמ אוהשכ ,ןילהוובש הנבור ריעל העונתה לש התוח

 -זיטרפ תצובק םע שגפנ הנבורב .להנימה םעטמ העיסנ-ןוישרב
 התואל ורתח םה םגש ,יקסבודיל .ל םשארבו םידוהי םינ
 םישנאה תחרבהב אלמ הלועפיףותישל ומיכסה וללה .הרטמ

 הטילקו רבעמ תונחת ןגראל םמצע לע ולביקו ,הינמורל

 -ייוסמ הדימב .ץיבונר'צו בובל ,הנבורב :החירבה ריצ ךרואל
 6"ב ואציש ,םיפסונ םיגיצנ ינש ידיב תוחילשה המלשוה תמ

 -ריטרפה הלא ויה .המצע ץיבונר'צ דע ועיגהו 1944 רבמבונב

 החילצה ףא הנורחאה .הק'זגרו טנארמא .ש ר"ד רבעשל םינז
 תודסומ יגיצנ םע םש שגפיהלו הינמורל לובגה תא רובעל
 12-ב רבכו הינוא לע התלעוה םתייחנה יפל .םיילארשיצרא
 הלועה התיה הארנה לככ .הפיח למנב התיה 1944 רבמצדב

 הנליוול רזח טנארמא ר"ד !רורחשה רחאל ,אטילמ הנושארה

 תונטק תוצובק חולשמב 1944 ףוסב רבכ לחוה וחוויד רואלו

 םיריעצ ויה םלוככ םבור .הינמור ןוויכל םישנא 5--3 תונב

 ךרדב .ודרשש תוחפשמ ירבש םג םשו הפו ,תוגוז וא םידדוב
 םישנא ידיב ושייואש ,רבעמהיתונחתב םיחרובה ועייתסה
 תעב .היצילג חרזמבו ןילהווב ,היסורולייב ברעמב ,םינמיהמ
 "קוריה לובגה" ךרד ץולחה תוצובקמ תחא לש רבעמ ןויסנ

 םיטייבוסה םיפיקזה :הלקת העריא (הצּואדַאר) ינמורה דצל
 דוצמ ריעב ךרענ ןכ-ומכ .שפנב תונברוקל ומרגו שאב וחתפ
 ויה םירוצעה רסירתכ ןיב .לובגה תחרבהב םידושחה לכ רחא

 טנארמא ר"ד :םהו ,אטילב החירבה תעונתמ םיליעפ םירבח
 ,ןומיז הנשוש ,ריגופ הטיג ,(תינש םייתניב ןאכל רזחש)
 לנש .תודועתה תא קפיס רומאכש ,ןפשי םהרבאו ןיול קינב

 -רימאה ותוהז תא םילעהל חילצהש ןפשי דחוימבו ,םינורחאה

 ךותמ הרקמב וז ריעל ועלקנ יכ ,השקה םתריקחב ונעט ,תית

 ךרענש ,טפשמב וז הסריגב וקבד םה ...םירמסמ תונקל הנווכ

 לש יאבצה ןידה-תיב ינפב 1945 לירפאב 19-ב הצובקה לכל

 -תה ,תדלומב הדיגב :וללכ המשאה יפיעס .ד.וו.ק.נ תוליח
 .'וכו תיטייבוסד-יטנא הלומעת לוהינ ,תיקוח יתלב תונגרא

 ומרחוהש םיפסכהמ םלוש םרכשש) םירוגינסה ונעט םתמועל
 עוסנל ידכ םיפסאתמה ,םישנאב תוארל ןיא יכ ,(םירוצעה לצא

 -ץראל תולעל םיצורה םיטילפב וא ,יטילופ ןוגרא ,דחיב



 תומלש ה

 םשור .רטשמל םידגנתמ -- םהיתוחפשמ םע יזחאתהלו לארשי

 : ןעט אוה .טנארמא ר"ד טהלב אשנש ,הנגהה םואנ ריאשה בר

 םמצע ובירקה ,םיצאנב ומחלנש םינזיטרפ םה םירוצעה בור"

 םתונוכנו םחור זוע לע .ועצפנ םתיברמו ,תדלומה ןעמל

 תא ואר תורעיהמ םבושבו .תונייטצה-תותוא ולביק הברקהל

 ןכלו .לודג ידוהי תורבק-תיב -- םהיתובא יתבו םהיתב ןברוח

 שדחמ ליחתהלו םהיבורק לא לארשי-ץראל עוסנל םיצור םה

 םהינכש ירה !תורבק-תיבב תויחל רשפא יכו .םהייח תא

 תולאוגמ םהידיו םינמרגה םע הלועפ ופתיש םינלופהו םיאטילה

 תימוהת האנש הגופס הריוואב תויחל רשפא ךיאו .םידוהי םדב

 "...? םידוהי םדב הגופסה וז המדא לע ,ידוהיל

 אוה יכ ,זירכהו רוגיטקה םק תכשוממ תוצעיתה ירהא

 ,ןוגראב םירבח ויה אלש ,ןפשיו ןיול רורחשל קר םיכסמ

 וררחוש עובש רובעכ .רזוח טפשמ שרוד אוה רתיה יבגל וליאו

 ,תדחוימ החילש עויסב טשרקובל רובעל וחילצהו םיינשה

 םג איה .הנבוקמ (גרובזניג) טיפאק היבצ רבעשל תינזיטרפה

 תובקעב ,ץיבונר'צ אלכמ םירחאה רורחשל ןיפיקעב העייס

 ןתינ קפס אלל .םישדוח רפסמ רובעכ ךרענש רזוחה טפשמה

 האושה ידירש ברקמ "ןויצ יריסא" ינושארכ וז הצובק תוארל

 הטיג ידיב .הינשה םלועה-תמחלמ יהלשב ,אטיל תודהי לש

 הילעו ץיבונר'צ אלכב המקרש תיפמ םויה דע היוצמ ריגופ

 ."ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא" :םילמה

+ 

 העונתה תא המ-תדימב הטאה ץיבונר'צב םירצעמה תשרפ

 ,("הלוח הדודה") הרהזא קרבימל תודוה .המורד אטילמ

 רבכ ויהש תוצובקה ונפ ,ןורחאה עגרב םהילא קרבוהש

 םירחא םימואל ינבו םינווי לש הווסמב) ןילופ ןוויכל -- ךרדב

 .הינמורל -- סּורוטפראק ךרד ,םשמו ,("םתדלומל םירזוחה"

 ישנא ברקב בייחתה רתוי תכליקיחרמ תוכרעמ דודיש

 ומשש ,רנבוק אבא ,הטמה רבח .אטילב ורתונ ןיידעש החירבה

 -יהבב תאצל ץלאנ ,ץיבונר'צב תוריקחה ךלהמב בברוש םג

 ,ינלופה אבצל סייגתמה לייחכ הווסומ .1944 ףוסב הנליוומ תול

 תעונת תא זכרל ךישמה םירחא םיליעפ םע דחיו ןילבולל עיגה

 העונתה יריצ םג ןילופל התע וטסוה םירבדה עבטמ .החירבה
 ויהש ,םירחאו הנליוומ םירבחה ינפבש דועב .המורד אטילמ

 ןוויכל תאצל תורשפאה זא החתפנ ,םינלופ םיחרזא רבעב

 התע ומרענ ,ןילופל היצאירטפרה תרגסמב ןילבולו קוטסילאיב

 םבורב ויהש ,רתיה לכ לש החירבה יכרד לע םיבורמ םיישק

 תגשהב .תינלופה הפשה תא וניבה אלו אטיל ידילי לודגה

 יליעפ ועייתסה ,תומיאתמ תודועת תשיכרבו הכרדהב ,עדימ

 הנליוומ םהירבח לש הרוסמה םתדובעב הנבוקב החירבה

 םייח ,ךילרא דוד ,סקניפרק הקבר :ומכ ,רבעשל ןילופ יטילפו

 בצייז אביקע ,(יקחצי) קנורטבלג לאכימ ,(ןיעלג) לטכג

 לחר ומכ ,םיאנבוק םירבח םג וצלחנ תאז םע דחי .םירחאו

 ומכ .ךרדה תניחבו רויס תויוחילשל ,ןוזנבייל הרשו גייווצנזור

 -וק לע תוליעפה התתשוה התע םג ןכ םינושארה םיבלשב

 ,הגהנההשכ ,תונושה תוגלפמה יאצוי ןיב האלמ היצנידרוא

 ,ריעצה רודה ינב ידיב רקיעב וזכור ,תימויה הדובעהו ןונכיתה

 חיטבהל ידכ .םירחאו לייג השאמ ,(בישק) יקסב'צפק קחצי ומכ

 ןוחטיב ידיקפתל םיקתורמה תוברל ,החירבל םידמעומה לכש

 תוכורכה תוברה תואצוהב דומעל ולכוי ,םיעצמא ירסחו
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 ךכ וא ךכ .תפתושמ הפוק המקוה ,תועיסנבו תודועת תגשהב

 בור ,ןילופל הנבוקמ ,1945 לש ץיקהו ביבאה ישדוחב ואצי

 -יטרפהו וטיגה יאצוימ ,םינושארה החירבה יליעפ לש םבור

 .םודאה אבצהמ רבעשל םילייח ץמוקו ,םינז

+ 

 היה ןתיג ,תויכיטס תוימואל תועונתב תופוכת הרוקש ומכ

 -תתב אטילמ החירבה תעונת לש ןושארה בלשב םג ןיחבהל

 .םדוקה יתעונתה וא יטילופה אצומל רבעמ םימרזו םינווג

 תידיימה הילעל ףסונב תורטמ תשגדהב יוטיב ידיל אב רבדה

 ןתמ (2 ;םידוהי םידלי (ןוידפ) תלצה (1 :ןוגכ ,לארשי-ץראל

 -ימל םיחצורב המקנ (3 ;החצנה ילעפמ תמקהו םיללחל דובכ

 םתאיצי תא םיבר םיליעפ והשיה וא וחד ולא תוביסמ .םהינ

 דחוימב התשקה וז המליד .רורחשל הנושארה הנשב אטילמ

 ,טנארמא ר"ד ןוגכ ,החירבה תעונת לש םינגראמה ישאר לע

 .םיידוהי הלכשהו החצנה ילעפמ םוקישב תואיל אלל םג לעפש

 -ונר'צל החירבה תוחילשב ותאצ ינפל םויש רבדה ילמס ילואו

 ןימינב ר"ד ,רנבוק אבא םע דחי טנארמא ר"ד םתח ,ץיב

 תונוטלשל םיימשר םיריכזת לע ,רבקצוס םהרבאו זדולב

 םיידוהי ךוניחו הלכשה תודסומ שודיח ןינעב םייטייבוסה

 .אטילב

 המישמה תא ריבעהל םיליעפה ולדתשה םתאיצי םרט יכ םא

 ,רבדה רשפאתנ דימת אל ירה ,ףסונ םיליעפ דבורל םירשקהו

 (קילוואפ) לואש .וז תוליעפב קיר ללח םעפ ידמ רצונ ךכו
 -יטייבוסה לובגה ךרד 1941-ב דוע חורבל הסינש ,ןוסנילייב

 ןמ אטילל 1944 ףוסב רזח ,לארשי-ץראל עיגהל ידכ ,יסרפ

 החירבה הטמ םע תינורקע רבדיהל קיפסהו יאבצה תורישה

 ישנא תא אצמ אל האבה השיגפל אבשמ םלוא .ותובלתשה לע

 התחדנ ךכל-יא .ץראה תא בוזעל וצלאנ וללה ןכש ,וחיש

 וז תוליעפ ןיגב רצענ אוה :ילרוג ןפואב החירבב ותובלתשה

 ךפה םימילש ,(ןפג) ןייטשניו אבא .תכשוממ הפוקתל אלכנו

 דרמה הפוריאב "החירבה' ןוגרא לש םייזכרמה םיליעפה דחאל

 ותאצ לש ןורחאה עגרל דע ובורו ושאר עוקש היה ,תיזכ

 יחצור םע תונובשח לוסיחב ,1945 עצמאב ,אטילמ הזופחה

 (ןזויצדתירב ןוגרא) .צ.בא תרבח ,יקסנימק הנימ .םידוהי

 הינמרגב תונחמהמ 1945 ףוסב הרזחש ,הנבוק וטיגב רבעשל
 ,ןוגראה ןויכראמ קלח התליגו התדלומ ריעב ףוטח רוקיבל

 ויהש םינוכיסהו םירודיסה לכ םע הדבל דדומתהל הצלאנ

 .לארשי-ץראל הז רקי רמוח תרבעהב םיכורכ

 ךרד םיחרובה םג ושמתשה ,ץיבונר'צל עסמה ךרדב ומכ

 -וכמ ,תויאשמ ,תולגע : םהינימל הרובחתה-יעצמא לכב ןילופ

 ויה .םיעסונ-תובכרו םחפ תונועט אשמ"תובכר ,תויאבצ תוינ

 ,תובכר לש תוגג לע תושפניזתנכסב ועסנ םהבש םירקמ םג

 וז תונכתסהל ףסוגב .ןורקל ןורק ןיב תוגרדמב ולתינ וא

 תופייוזמ תוינלופ תודועתב שומיש לע רסאיהל ששחל ףסונבו

 -תאנש עקר לע תולפנתה תנכס םיעסונה לע הפחיר ,המודכו

 .תשדוחמ הפונת התע הלביקש ,ןילופב תיתרוסמה םידוהי

 תונחמ ידירש ,םיאטיל םידוהי ןילופ יכרדב וטטוש ןמז ותואב

 םהיבורק וא םהירבח לא ופרטצה םקלח .םייצאנה זוכירה

 תיראש" תונחמב והתשה םירחא ךא ,הינמורל החירבה יכרדב

 .הפוריא זכרמב "הטילפה

+ 
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 ,אטילמ םידוהי 300--2507כ הינמורב ויה רבכ 1945 ביבאב
 "החירבה" תעונת תויחנה יפזלע ןאכל ועיגהש 1,500-כ ךותמ
 תוימינפ תרגסמב טשרקובב וזכור םקלח .םמצע תמזויב וא

 ,אגארפ ,אנאמור ,יאּוילּורוטיו ,ןופינ בוחרב) "םיצוביק" וא

 -האידרוא ,הילוי-אבלא הדשה-ירעב םקלחו (דועו אדוו-ה'צרימ

 ןופצמ תופסונ תוצובק לש ןעיגה םע .דועו הדרּוט ,הראמ

 ילכלכה םמויק .םויל םוימ םיאבה רפסמ הלע ,הזכרממו הפוריא

 תודחוימ תוגרקו טניוגה ידיזלע הריבס הדימב החטבוה

 ,הילעל הנתמה ידכ ךות .םילארשיצראה םיחילשה וקיזחהש

 חרזמ ידירש תביטח" תמקהב ליעפ ןפואב םישנאה ובלתשה

 היתורטמ ןיב .1945 לירפאב 26-ב טשרקובב "הפוריא
 ,לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה :"הביטחה" לש תורהצומה

 הילע ,הדובעה תעונתו תיצוביקה תינויצה העונתה דוחיא

 המוד היגולואידיאש ,ןייצל םוקמה ןאכ .תולגה לוסיחו תישפוח
 ,הנבוק וטיגב .צ.ב.א תרגסמב ןכ ינפל תודחא םינש הדלונ

 ,התיבש הל התגק (דחואמ יצולח רעונ) ם'חונ תעונתל תודוהו

 הלאו הלא .הפוריאב הטילפה תיראש ברקב ,תמייוסמ הדימב

 תרושב תא איבהלו האושה ידירש רוד תא אטבל ושקיב

 תואטיגב ירה") לארשי-ץראב גלופמה ירבעה בושייל תודחאה

 תפתושמ הפש ונאצמ הז ללגבו םידוהי ןיב ןיילתה לידבה אל

 לכל םיאיבמ ונא תפתושמה וזה הפשה תא .רעיבו וטיגב

 ."(! םיידוהיה םיבושייה

 קבש ,םיילארשיצראה םיגיצנה תדמע תוברל ,תונוש תוביסמ
 ךכ ידכ ךות .טשרקובב דוע םייח "הביטחה" ןויער השעמל

 ,םויל םוימ ךלוהו תחופ טשרקובמ הילעל יוכיסהש ,רבתסה

 -- םיטייבוסהו ,דחמ םיטירבה דצמ תרבוג תוברעתה לשב

 .תוצעומה-תירב יחרזא לע דחוימב ושקיה םינורחאה .ךדיאמ

 הסינכ-תורשא לבקל וכזש ,אטיל יאצוימ המכ וצלאנ ךכיפל

 םהיתומש תא תונשל ,(םיטקיפיטרס) לארשי-ץראל תויטירב

 ףסונ ךשוממ עסמל ונפוה רתיה לכ טעמכ .המודכו םיינלופל

 תודיחיה זא ונח םש ,הילטיאל הירטסואו הירגנוה ךרד

 הביטחה -- הדגירבה ןהיניבו יטירבה אבצב תוילארשיצראה

 לע םישנאה ורזופ ןעויסבו ןתוסחב .(ל"יח) תמחולה תידוהיה

 הרטסמו ויזיברטמ ,("םיצוביק") רבעמ-תונחמ תורשע ינפ

 -יעפ רפסמל טרפ .םורדב יראב דילש "רורד" תווח דעו ןופצב

 -וביצ םיקוסיעב ןאכ ובלתשה םייתניבש ,תוחפשמ-ילעבו םיל

 אטיל תודהי

 אטיל יאצוימ םיבר וכז ,םירחאו ,("הלוגל זכרמח" ומכ) םייר
 וז הילע 11945 לש הינשה תיצחמב רבכ לארשי-ץראל תולעל
 הלפעהה תרגסמב ,תונטק תוניפס יבג לע ללכ ךרדב העצבתה
 דחא ."הנגה"ל רושק היהש 'ב הילעל דסומה םעטמ תנגרואמה
 ורטייפ") וללה תוניפסה תחאב הצרא זא הלעש םירשואמה
 ראוניב ץיבונר'צל אטילמ אציש ,הלא תורוש בתוכ היה ("'ב
 לעפמ ליבשב םישבוימ תוריפ תיינק ךרוצל לוכיבכ ,5

 תיגולונורכ הניחבמ וידודנ לש ןותלקעה ךרד .הנבוקב םייוסמ
 ןושארה החירבה לגב םיבר לש םכרד תא הנייפיא תיפרגואיגו

 : ןאכ תטרופמ יהירהו ,הינשה םלועה-תמחלמ יהלשב ,אטילמ

 -ונרב (ראוניב 18) קסנימ ,(ראוניב 17) הנליו :מ"הירב

 22) לבוק ,(ראוניב 21) קסבוטיל-טסרב ,(ראוניב 19) 'ץיב
 ,(ראוניב 27) בובלסינטס ,(ראוניב 23) גרבמל ,(ראוניב
 .(ראוניב 21) גרבמל

 ,(ראורבפב 12) בובלסורי ,(ראורבפב 1) לשימשפ :ןילופ

 1) בונאמיר ,(ראורבפב 28) ונסורק ,(ראורבפב 26) בושז
 .(סראמב 2) קונס ,(סראמב

 ,(סראמב 4) פו'צ ,(סראמב 3) הנמוה :סּורוטפראק
 .(סראמב 6) סוילווש ,םאסגרב ,(סראמב 5) ץאקנּומ ,דורוג'זּוא

 ,(סראמב 8) הראמ-וטס ,(סראמב 7) וימלה :הינמור

 טשרקוב ,(סראמב 10) 'זולק ,(סראמב 9) הראמ"האידרוא
 3) הילוי-אבלא ,(ילויב 2) 'זולק ,(ינויב 30-- סראמב 11)

 .(ילויב 5) דַארא ,(ילויב

 ,(ילויב 11) ילֶאטאבמוש ,(ילויב 7) טשפדוב :הירגנוה
 .(ילויב 12) דראהטוגנש

 .(ילויב 15) ךאלפיק ,(ילויב 15) ץרג :הירטסוא

 14-- ילויב 22) הרטסמ ,(ילויב 17) ויזברט :הילטיא

 -ולוב ,(טסוגואב 24) האודפ ,(טסוגואב 15) ונאלימ ,(טסוגואב

 ,(רבוטקואב 15 -- רבמטפסב 15) יראב ,(רבמטפסב 13) הינ

 .(רבוטקוא 22--16) "'ב ורטייפ" -- םיליפעמ תניפס

 .(1945 רבוטקואב 23) ןופשר ףוח :לארשי יץרא

 לג יאצוימ המכ םג לארשי-ץראל ועיגה ןמז ותואב ךרעב

 הינאב) הינמורמ תורישי ולעש ,אטילמ ןושארה החירבה
 .הינמרגב זוכירה-תונחמ יררחושמ ןכו ("הינבליסנארט"
 םקלחש ,םיפסונ החירב ילג ןגראתהל וכישמה אפוג אטילב

 .תפרצו ןיסירפק ,הינמרג ךרד ךכ-רחא הלע



 האושה ימיב אטילב םידוהיה יבושיי

 םיחאה-"תורבקו חצרה תומוקמ





 חצרה תומוקמו יכיראת ,האושה ןמזב אטילב םידוהיה יבושיי תמישר
 םישודקה ונמטנ םהב םירתאה ןכו

 :תוועה

 לכב םישודקה ופסמ לע קיודמ עדימ ונל ןיא .הליהקה לדוג (ז1)

 ,ו923 רבמטפסב ו?יב אטילב ךרענ דיחי ןיסולכוא-דקפימ .בושיי

 דרשמ דילש הקיטסיטטסל יזכרמה ןוכמה ידיילע  םסרופו

 ןכמ רחאל .םידוהי 153,743 אטילב ויה דקפימה יפל .םיטפשמה

 תעונת לע םינותנ הנש ידמ םסרפל הקיטסיטטסל ןוכמה ךישמה

 םינותנ .'וכו הריגה ,(תוריטפ לע תודיל ףדוע) יעבט יוביר :םיבשותה

 היה האושה תנשב םידוהיה לש ללוכה םרפסמש ,םידמלמ הלא

 התלע אטילמ םידוהיה תריגה .1923 תנשב היהש רפסמ ותוא טעמכ

 ןטק היה 1939 תנשב םרפסמ יכ אופיא ןכתייו ,יעבטה יובירה לע

 .1923 תנשבש הזמ תצקמב רתוי

 םש תא אשונה בושייב םידוהיה םילולכ בושייה-תומוקמ לכב

 הקולחה תא ומאת הקיטסיטטסל ןוכמה ימוסרפ .הצעומה

 תוצעומב .זוחמ ,ריע ,תימוקמ הצעומ :אטיל לש תיביטרטסינימדאה

 אוה עיפומה םידוהיה רפסמ .דחא בושיי-םוקממ רתוי ויה תוימוקמה

 .םינטק םיבושייב רקיעב רבודמ .הצעומה לכל ללוכ

 לדונ

 ינומהה חצרה םוקמו דיראת הלהקה בושייה

 םע דימ ולחה חצרהו םימורגופה .ינומהה חצרה םוקמו ךיראת (1)

 ונוע םידוהי יפלא .תוצעומה-תירבל הינמרג תשילפ לע העדוהה

 תוצובק וא םידיחי לש םהירבק .םינמרגה ועיגהש ינפל דוע וחצרנו

 ועריא םוקמ לכב םלוא .םידוהי ויה וב םוקמ לכב םירוזפ תונטק

 תא לילכ לסחל הוטמב ,םיננכותמ ,םייזכרמ רתוי חצר-יישעמ

 עצובש שיו דחא םויב עצוב ינומהה חצרהו שי .תידוהיה הליהקה

 ןורכז-ימי םסמצעל ועבק בושייה-תומוקממ םידירשה .םימי המכב

 תויודע ושמיש םיכיראתה תעיבקל סיסבכ .םידיחא (ןטייצרַאי)

 יומה חבט" רפסב המסרופש םיחאה-יתורבק תמישרו םידירשה

 .(1973 ,1965 ,הנליו ,םיכרכ 2 ,תיאטילב) ''אטילב

 :התמישרב תורעהה (3)

 ,ןויצ-רהב םיבושיי יאצוי ומיקהש תובצמ - האושה ףתרמ |א]
 .םילשורי

 ,2-ה ע''החלמ רחאל הנבוקב תסנכה-תיבב שמש - טחוש .י  [ב]
 .ןטייצרָאיה-החולמ קתעה ומע איבהו הצרא הלע רשא

 .םיחאה-תורבק תמישר - (''אטילב ינומה חבט"') .ב.ה.ט | [ג]

 תוועה םיחאהירבק רתא
 יי רו... רו רככת תת

 בא"םחנמ ז''י :האושה ףתרמב השונאטנא השונאטנא (25.8.41) א''שת לולא 'ב 0 לבא

(10.8.41) 
 ריעהמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא ר | 222 (הטנולא) הטנווא

 ורבעוה םישודקה תומצע הרייעהמ מ''ק 3 ,הוולישאפ רעי טנוו'זוא (30.7.41) א''שת בא-םחנמ 'ו 3 טנוו'זוא

 תורבקה-תיבל הוולישאפמ

 .הנליווב ידוהיה

 ינוריעה ןגה רגא'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א'"י

 הוולישאפ רעי טנוו'זוא (8.12.41) ב''שת ולסכ ח"''י

 א''שת לולא 'י :טחוש יפל ריעהמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (31.7.41) א''שת בא-םחנמ 'ז 5 ןאיטוא

 :האושה ףתרמב ;(31.8.41)

 (9.7.41) זומת ד''י

 ריעהמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (7.8.41) א''שת בא-םחנמ ד'"י

 ריעהמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא ר

 א''שת לולא ד''כ :טחוש יפל ,תימורד-תיברעמ מ''ק 6 ,רעי ןייסאר (29.8.41) א''שת לולא "ו הניפוא
 (16.9.41) יאיונלק רפכה דיל

 ידוהיה תורבקה-תיב דיל קיי'זמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז"לט 0 ןאימקוא

 םיניטקרטקב ,ריעה תואובמב רעי הטילא (12.8.41) א''שת בא-םחנמ טי 9 ןארוא

 םגאה ןיב ,יאנוקניצרמ רעי ןארוא | (17.8.41) א''שת בא-םחנמ ד''כ

 תבכרה-תנחתל

 הרייעהמ מ''ק 1.5 ,רעי ןארוא (9.9.41) א''שת לולא זי''י

 ריעהמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא ו 1 לופשוא

 מ''ק 15-כ ,טפיילאטנא תבריקב ינר'זא (26.8.41) א''שת לולא 'ג 9 ייסרז-ינר'זא

 יי'צוגאד רעיב ,ינר'זאמ

 תדג לע ,הרייעהמ מ''ק 2 הלוגארייא (3.9.41) א''שת לולא א"י 2 הלוגארייא

 הסיבודה רהנ

 ריעהמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא 'ו הדרטיר-קירוטניא

 וילאל-הנליו תובוחרה תניפ הטילא (23.6.41) א''שת ןויס ח''ככ 0 הטילא

 םיניטקרסקב ,ריעה תואובמב רעי הטילא א''שת לולא 'ח -בא םחנמ 'כ

(31.8.41 --13) 

 םיניטקרסקב ,ריעה תואובמב רעי הטילא (9.9.41) א''שת לולא ז'"י

 תיאטילה הידפולקיצנאה האר עודי יתלב לובורדנסכלא 1941 ינוי לובורדנסכלא

 41 'ע ,1 קלח ,הנטקה
 זלט -(14.8.41) א''שת בא-םחנמ א"כ 9 דאיסלא

 יאילוריג

 הרייעהמ מ"ק 2-כ ,השרוח

 (םישנ ,זלטמ ואבוה)

 זלט (30.8.41) א''שת לולא 'ז

 דאיסלא (24.12.41) ב''שת תבט 'ד



 אטיל תודהי 2

 לדוג

 תווע ה םיחאה"רבק רתא ינומהה חצרה םוקמו ךיראת הלהקה בושייה

 סימא'זאפ רעי | טפיילאטנא (26.8.41) א''שת לולא 'גג 7 טפיילאטנא

 ןשיה שרדמה-תיב דילש הבחרה טשקינא 1941 ילוי תליחת -ינוי ףוס 8 טשקינא

 בא-םחנמ 'ד :האושה ףתרמב הרייעהמ דחא רטמוליק טשקינא (28.7.41) א''שת בא"םחנמ 'ד
 29.8.41 .ב.ה.ט יפל .(28.7.41)

 ,הרייעהמ מ''ק 3 ,יאקינראו רעי קורט (30.9.41) ב"שת ירשת'ט 2 קושינא

 םגאה תפש לע (קורט זוחמ)

 מ''ק 5 ,הבודאינלו תשרוח קושיקאר א''שת בא-םחנמ ב''כ-א''כ 130"כ קושינא

 קושיקארמ (14--15.8.41) (קושיקאר זוחמ)

 לאבא (25.8.41) א''שת לולא 'ב
 השונאטנא קוטאב (14.9.41) א''שת לולא ב"'ככ 2 יקליוו'זרא

 הרייעהמ מ''ק 2-כ ,השרוח טבוב (17.7.41) א''שת זומת ב" ככ 3 טבוב

 הרייעהמ מ''ק 2-כ ,השרוח טבוב (27.8.41) א''שת לולא 'ד

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג''י קושיוואלסוגוב

 בא-םחנמ ח''כ :טחוש יפל | םיניטקרסקב ,ריעה תואובמב רעי הטילא | (12.8.41) א''שת בא-םחנמ טי 8 ץנאמירטוב

 .םירבג ,(21.8.41)

 לולא 'ג :טחוש יפל | םיניטקרסקב ,ריעה תואובמב רעי הטילא | (21.8.41) א''שת בא-םהחנמ ח''כ

 .םישנ ,(26.8.41)

 הרייעהמ מ"ק 0.5 | ץנאמירטוב (9.9.41) א''שת לולא ז''י

 ןארפב וחצרנש הארנכ עודי אל דיוב
 לופמאירמב וא

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג'יי" 7 קינלוב

 ינוריעה ןגה רגא'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א''י ןאיליזב

 רעיב קוטב (16.9.41) א''שת לולא ד''כ 08 קוטב

 ורבעוה םישודקה תומצע ,הנממ מ''ק 2 ,הלוגארייא הלוגיטב (27.8.41) א''שת לולא 'ד 3 הלוגיטב

 המחלמה ירחא הסיבודה תדג לע

 א''שת לולא 'י .ב.ה.ט יפל הרייעהמ מ''ק 5 קורק (5.9.41) א''שת לולא ג"י 6 הלוגיסייב

(2.9.41) 
 ידוהיה תורבקה-תיב יריב 1941 טסוגוא -יגוי 7 'זריב

 בא-םחנמ ו''כ :טחוש יפל ריעהמ מ''ק 3.5 ,הוורטסוא רעי 'זריב (8.8.41) א''שת בא-םחנמ ו''ט

(19.8.41) 
 הרייעהמ מ''ק 0.5 | ץנאמירטוב (9.9.41) א''שת לולא זי'י ןאטשריב

 ריעה לש ינופצה הצקב ןארפ (27.8.41) א''שת לולא 'ד 7 קושיריבלב

 ריעב ןיטקרסק לופמאירמ (1.9.41) א''שת לולא 'ט

 קיי'זמל ורבעוהש חינהל שי עודי אל עודיאל 7 ץיטשרב

 םש וחצרנו

 עדימ ןיא 17 הרואג

 הרייעהמ מ''ק 2 ץיבורדג (7.8.41) א''שת בא-םחנמ ד"י 1 ץיבורדג

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג''י

 מ''ק 1.5 קחרמב קורק (5.9.41) א''שת לולא ג'י 3 ןו'זדוג

 ,הרייעהמ דחא רטמוליק הוולדוג א'י'שת לולא 'יצ-'ה 1 הוולדוג

 יסי רהנה תפש לע (28.8--2.9.41)

 הדפיאלק 'חר ד'זרוג (24.6.41) א''שת ןויס ט"כ 9 ד'זרוג

 א''שת זומת 'א :טחוש יפל לוקל ךרדב ,ץיאזיו רעי ד'זרוג (14.9.41) א''שת לולא ב''כ

(26.6.41) 
 ,ןייסרמ מ''ק 10-כ ,הרייעה תבריקב | הלוגיטריג | (21.8.41) א''שת בא-םחנמ ח"כ 0 הלוגיטריג

 קושיפרוק רפכה דיל

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג'יי 3 ןאוולג

 ידוהיה תורבקה תיב דזורג (6.8.41) א''שת בא-םחנמ ג'יי 0 דזורג

 ריעה ןג רג'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א''י

 מ''ק 1.5 קחרמב קורק (5.9.41) א''שת לולא ג"י 5 קושיקנירג

 הנממ תימורד מ''ק 5 יקאש (16.9.41) א''שת לולא ד''כ 22 דובאקשירג

 א''שת לולא תליחת 3 גואד

 םיניטקרסקה הטילא (41 טסוגוא ףוס)
 ריגזדיו רעי הטילא (9.9.41) א''שת לולא ז''י

 הדעווה לש לוקוטורפה יפל עודיאל 5 ןיואד

 םיצאנה יעשפ רקחל תדחוימה

 םידוהי 11 םוקמב וחצרנ

 .(תוחפשמ 8)
 ןאיטואמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא ו 5 קייבד



 3 םיתאהיתורבקו חצרה תומוקמ

 לדונ

 תורוע ה םיחאהירבק רתא ינומהה חצרה םוקמו דיראת הלהקה בושייה

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א"'שת לולא ג''י קיניבוד

 יי'צוגאד רעי ינר'זא (26.8.41) א''שת לולא 'ג 4 טאיסוד

 קורקמ מ''ק 5 קורק (5.9.41) א''שת לולא ג'יי 4 הבונטד

 ןאיברדמ 'מ 100-כ רעי יתאפ ןאיברד (29.6.41) א''שת זומת 'ד 1 ןאיברד

 ןאיברדמ דחא רטמוליק ןאיברד (24.8.41) א''שת לולא 'א

 ייקיינייו רפכה דיל

 ןוויכב ןאיברדמ מ''ק 5 ןאיברד (22.9.41) ב''שת הנשה שאר

 יאי'צושק רפכל

 לוזנמוק רעי ןושארטס | (15.8.41) א''שת בא-םחנמ ב''כ קושינושרד

 ידוהיה תורבקה תיב | קושינושרד א''שת לולא 'י -'ה

(2.9.41 - 28.8) 
 לובסופמ מ''ק 4.5 ,קיידא'ז רעי לובסופ (26.8.41) א''שת לולא 'ג 1 קינלובאו

 ידוהיה תורבקה-תיב קיי'זאמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז"ט 2 רגו

 קושילימסל ךומס ,רעי יתאפ קושילימס (6.10.41) ב''שת ירשת ו\"ט 4 היוו

 ןאיבושיו זלט (16.7.41) א''שת זומת א" כ 3 הנרוו

 יאילוריג זלט (31.8.41) א''שת לולא 'ח

 דאיסלאמ רטמוליקכ ,השרוח דאיסלא (24.12.41) ב''שת תבט 'ד

 םלקמ מ''ק 2 םלק (29.7.41) א''שת בא-םחנמ 'ה 8 הבוגיו

 ריעה ןג רג'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א'"י

 א''שת זומת 'ח :טחוש יפל תבכרה-תנחת י''ע הלקודיו (24.7.41) א''שת זומת ט"ככ 1 הלקודיו

(5.7.41) 

 ידוהיה תורבקה תיב הלקודיו | (22.8.41) א''שת בא-םחנמ ט''כ

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג'"י קושידיו

 השאר רעי ןאיטוא (7.8.41) א''שת בא-םחנמ דיי 7 ןויזיו

 הדגה לע ,ןרפ לש ינופצה הצקב ןרפ (26.8.41) א''שת לולא 'ג 7 רווייו

 ןמיינה לש תילאמשה

 הטרוג רהנ לע הטרוג תשרוח ןוליו 1941 ילוי 5 ןוליו
 הטרוג רהנ לע הטרוג תשרוח ןוליו (3.9.41) א''שת לולא א''י

 ןיטקרסקה חווטמ | קשיבוקליו א''שת בא-םחנמ 'ד -'ג 6 קשיבוקליו

(28.7.41 - 27) 

 ןיטקרסקה חווטמ | קשיבוקליו (24.9.41) ב''שת ירשח 'ג

 ןיטקרסקה חווטמ | קשיבוקליו (13.10.41) ב''שת ירשת ב"'כ

 הינוביפ רעי רימוקליו (4.7.41) א''שת זומת 'ט 5 רימוקליו

 רהוסה תיב לש רזע קשמ רימוקליו (10.7.41) א''שת זומת ו''ט

 הינוביפ רעי רימוקליו (1.8.41) א''שת בא-םחנמ 'ח

 הינוביפ רעי רימוקליו (19.8.41) א''שת בא-םחנמ ו''כ

 א''שת לולא 'ח :טחוש יפל הינוביפ רעי רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג''י

(31.8.41) 

 הינוביפ רעי רימוקליו (26.9.41) ב''שת ירשת 'ה

 סיקשינימגאו רפכה יקליו (15.7.41) א''שת זומת 'ככ 9 יקליו

 א''שת לולא א''י :טחוש יפל הלקרקפ רעי יקליו (28.8.41) א''שת לולא 'ה
 א''שת לולא ד''כ ;(3.9.41)

(16.9.41) 

 יאי'ציוודואש רפכה הטונייו (20.7.41) א''שת זומת ה"כ 8 הטוניו

 גירוואט-טוטשיינל ךרדב

 יאנַאריג רעי הטונייו 1941 רבמטפס ףוס

 יקשיזוזרב תשרוח | רובדיקוסיו (5.7.41) א''שת זומת 'י 7 רובדיקוסיו

 יאקינראו רעי קורט (30.9.41) ב''שת ירשת 'ט

 ידוהיה תורבקה תיב | רובדיקוסיו (14.12.41) ב''שת ולסכ ד''כ

 ידוהיה תורבקה תיב | רובדיקוסיו (4.2.42) ב''שת טבש זי''י

 טרביקמ מ''ק 2 ,לוחה תורוב טרביק (10.7.41) א''שת זומת ו'"ט 7 טרביק-ןלבריו

 ןלבריוומ מ''ק 7 ןלבריו (29.7.41) א'י'שת בא-םחנמ 'ה

 ןלבריוומ מ''ק 7 ןלבריו (11.9.41) א''שת לולא ט''י

 .חורה-תנחט דיל תודש ץניטשיו (14.7.41) א''שת זומת טיי" 2 ץניטשיו

 םגאהמ 'מ 0

 הבואד י''ע הרייעה תודשמ 'מ 0 ץניטשיו (9.9.41) א''שת לולא ז''י

 קושיקטק רפכה יידזל (3.11.41) ב''שת ןושחרמ ג'י 6 יישיו

 קושיפוק האר |88 הטנישיו

 ידוהיה תורבקה-תיב הלוגי'זדנו (3.7.41) א''שת זומת 'חת 5 הלוגי'זדנו
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 הלוגי'זדנו (17.7.41) א''שת זומת ב''כ

 הלוגי'זדנו (31.8.41) א''שת לולא 'ח

 קיי'זמ (5.8.41) א''שת בא-םחנמ ב''י

 ןא'זרו (16.7.41) א''שת זומת א''כ

 ןא'זרו 1941 רבמטפס

 יקשו 1941 ילוי

 לובסופ (26.8.41) א''שת לולא 'ג

 רגא'ז (25.6.41) א''שת ןויס 'ל

 רגא'ז (26.6.41) א''שת זומת 'א

 רגא'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א''י

 רדישוק (28.8.41) א''שת לולא 'ה

 קושילימס (6.10.41) ב''שת ירשח ו''ט

 רמז'ז (27.8.41) א''שת לולא 'ד

 רדישוק (28.8.41) א''שת לולא 'ה

 קיי'זמ (3.8.41) א''שת בא-םחגמ 'י

 קיי'זמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז''ט

 ןדייק (28.8.41) א''שת לולא 'ה

 למיי'ז (8.8.41) א''שת בא-םחנמ ו''ט

 ןר'ז (23.7.41) א''שת זומת ח''כ

 ןדייווח (29.6.41) א''שת זומת 'ד

 לליש (16.9.41) א''שת לולא ד''כ

 רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג'יי

 זלט (30.8.41) א''שת לולא 'ז

 גירווט (2.7.41) א''שת זומת 'ז

 גירווט (3- 10.7.41) א''שת זומת ו''ט-'ח

 גירווט (16.9.41) א''שת לולא ד''כ

 ינר'זא (26.8.41) א''שת לולא 'ג

 קיי'זמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז''ט

 זלט (14- 15.7.41) א''שת זומת 'כ --ט''י

 זלט(15--17.7.41) א''שת זומת ב''כ -'כ

 זלט (30.8.41) א''שת לולא 'ז

 דאיסלא (24.12.41) ב''שת תבט 'ד

 ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא 'ו

 קישירט 1941 ילוי

 רגא'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א'"'י

 י'זבינופ (23.8.41) א''שת בא-םחנמ 'ל

 קושיקרל הארנכ ורבעוה .עדימ ןיא

 לובסופ (26.8.41) א''שת לולא 'ג

 (28.8--2.9.41) א''שת לולא 'י -'ה

 גרוברוי (3.7.41) א''שת זומת 'ח

 גרוברוי (21.7.41) א''שת זומת ו'יכ

 גרוברוי (1.8.41) א''שת בא-םחנמ 'ח

 גרוברוי (4.9.41) א''שת לולא ב''י

 גרוברוי (11.9.41) א''שת לולא ט'יי

 הנזי א''שת בא-םחנמ ה''כ--ג''כ

(18.8.41 - 16) 

 הטילא (28.8.41) א''שת לולא 'ה

 הנזי (3.9.41) א''שת לולא א''י

 אטיל תודהי

 תוויועה םיחאהירבק רתא

 א''שת זומת ג''י :טחוש יפל עודי אל

(8.7.41) 

 תיברעמ דחא רטמוליק ,קרוב רעי
 הלוגי'זדנוומ

 ידוהיה תורבקה*תיב

 עודי אל
 סינלקפירט תזוחא

 ידוהיה תורבקה תיב

 לובסופמ מ''ק 4.5 ,קיידא'ז רעי

 ריעל הכומס השרוח

 השדחה רגא'זב תורבקה תיב

 ריעה ןג

 א''שת לולא 'ד :טחוש יפל בייליסאו תולעת

(27.8.41) 

 קושילימסמ 'מ 200 .רעיה ילופיש

 תינופצ מ''ק 3 ,ןושארטס תשרוח
 רמז'זמ

 בייליסאו תולעת

 ידוהיה תורבקה תיב

 ידוהיה תורבקה תיב

 ,ריעה זכרממ מ''ק 2

 הגלימס רהנ לש תילאמשה הדגב

 יאישיליו רפכה י''ע למיי'זמ מ''ק 2

 רפכה י''ע ןאיגנולפמ מ''ק 2

 סקשישיאבוי

 ידוהיה תורבקה תיב

 ןיבוט רעי

 הינוביפ רעי

 יאילוריג

 רפכה י''ע גירווטמ דחא מ''ק

 סאטובריו

 רפכה י''ע גירווטמ דחא מ''ק

 סאטובריו

 תיברעמ תינופצ מ''ק 6 רעיב

 גירווטמ
 יי'ַצוגָאד רעי

 ידוהיה תורבקה-תיב

 יאנאו רעי

 ןאיבושיו

 יאילוריג

 דאיסלאמ 'מ 800-900 ,השרוח

 השאר רעי

 בא"םחנמ 'ג :האושה ףתרמ
 (27.7.41) א''שת

 א''שת לולא 'ה :האושה ףתרמ

(28.8.41) 
 רהנה תפש לע

 ריעה ןג

 טסויאפ

 לובסופמ מ''ק 4 ,קיידא'ז תשרוח

 הלוגארייאו ןיאווסוי ןיב ךרדב

 ידוהיה תורבקה-תיב

 ןייסרל ךרדב גרוברוימ מ''ק 5
 יאנָאנלק רפכה י''ע

 גרוברוימ דחא מ''ק ,ןי'צנרב רעי

 גרוברוימ דחא מ''ק ,ןי'צנרב רעי

 הנזיל ןֶארפ ןיב ךרדב

 ריעה תואובמב ,םיניטקרסקב

 מ''ק 65 ,סקשידזרטס רפכה תברקב

 םגאהמ



 5 םיחאהיתורבקו חצרה תומוקמ

 לדוג
 תוועה םיחאהירבק רתא ינומהה חצרה םוקכמו ךיראת הלהקה בושייה

 ה וווווווווווו ווק 7; ;;.--- 2 זז 7 [-=-ְו"ו""][]']'ה המ יורי

 ידוהיה תורבקה-תיב קולי 1941 ססוגוא -ילוי 8 קולי
 הטיאריג רעי הבוני (12.7.41) א''שת זומת ז"יירי 2 הבוני

 .בא-םחנמ ג'יי -ב''י :טחוש יפל הבונימ מ''ק 5 הבוני - (14.8.41) א''שת בא-םחנמ א''כ

 בא-םחנמ 'כ :האושה ףתרמ

 הבונימ מ''ק 5 הבוני (28.8- 2.9.41) א''שת לולא "י -'ה

 הנבוקל ךרדב ,הבונימ מ''ק 5 הבוני (11- 12.9.41) א''שת לולא 'כ -ט'"י

 סילאסו'זוא רפכה י''ע

 קושינימ מ''ק 5 ,סישואקליו רעי קושיני 1941 טסוגוא תליחת 7 קושיני

 קושינימ מ''ק 5 ,סישואקליו רעי קושיני (27.8.41) א''שת לולא 'ד

 רגא'זב ריעה ןגב רגא'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א'"י

 יאילוריג זלט (30.8.41) א''שת לולא 'ז 5 הבוקיול
 לולא ד''כ :טחוש יפל ןאיבושיו זלט (15- 17.7.41) א''שת זומת ב''כ -'כ

 סיקשידוג רפכ ,קינקולמ דחא מ''ק קינקול (23.7.41) א''שת זומת ח"כ 3 קינקול

 יאילוריג זלט (30.8.41) א''שת לולא 'ז

 דאיסלאמ 'מ 800-900 ,השרוח דאיסלא (24.12.41) ב''שת תבט 'ד
 יקאשמ מ''ק 5 יקאש (13.9.41) א''שת לולא א''כ 12 ישקול

 רפכה דיל ,יידזלמ דחא מ"ק יידזל (3.11.41) ב''שת ןושח-רמ ג'י 1 יידזל
 קושיקטק

 םוגילל תיחרזמ ,'ץיאנקוי רעי םוגיל 1941 ילוי תליחת ה 0 םוגיל
 םוגילל תיחרזמ ,'ץיאנקוי רעי םוגיל 1941 ילוי עצמא
 רעיה יתאפ ,םוגיל םוגיל 1941 תנשב הינש תיצחמ

 הסיבודאפ רפכה תברקב ןאיבודיל א''שת בא-םחנמ ג''כ -ב''כ ןאיבודיל

(16.8.41 -15) 

 םיניטקרסקה חווטמ לופמירמ (1.9.41) א''שת לולא 'ט 55 הבוניוודויל

 ידוהיה תורבקה-תיב תברקב קיי'זאמ (9.8.41) א''שת בא-םחגנמ ז"לט 7 הבו'זייל

 ידוהיה תורבקה-תיב ןופייל (11.9.41) א''שת לולא ט"י 3 ןופייל

 ידוהיה תורבקה-תיב קושישייא (24.9.41) ב''שת ירשתח 'ג

 ידוהיה תורבקה-תיב ןופייל (26.9.41) ב''שת ירשת 'ה

 ידוהי םע וחצרנש ןכתי עדימ ןיא 3 ןויליל

 א''שת לולא 'ו-ב ןאיטוא

(29.8.41) 

 ןאיטוא ידוהי םע וחצרנש ןכתי עדימ ןיא 020 ןאימגניל

 (29.8.41) א''שת לולא 'וזב

 ידוהיה תורבקה-תיב הבוקניל (30.6.41) א''שת זומת 'ה 5 הבוקניל

 הבוקנילמ מ''ק 4 ,יאי'צוגרוי רה הבוקניל (3.7.41) א''שת זומת 'ח

 7.8.41-ו 5.8.41 :.ב.ה.ט-ב הבוקנילמ מ''ק 5 ,יאנוי'צאקטא רעי הבוקניל (23.7.41) א''שת זומת ח''כ

 ידוהיה תורבקה-תיב תברקב קיי'זאמ (3.8.41) א''שת בא-םחנמ "י הבוקצל

 קיי'זאמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז''ט

 ןאיגנולפל ןאיגנידמ ןיב רעיב ןאיגנידמ 1941 ילוי ןאיגנידמ

 היסי תדג לע הוולדוגמ דחא רטמוליק הוולדוג (28.8--2.9.41) א''שת לולא 'י -'ה שטורוומ

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג'יי 1 קינסומ

 ידוהיה תורבקה-תיב קיי'זמ (3.8.41) א''שת בא-םחנמ יי 1 קיי'זמ

 ידוהיה תורבקה-תיב קיי'זמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז''ט

 י''םיטסילואש''ה ןודעומ ,דוקש דוקש 1941 ילוי תיצחמ 5 דאיסימ

 ידוהיה תורבקה-תיב הגניטרק 1941 ילוי ףוס

 ההוזמ יתלב םוקמ ןאיברד א''שת בא-םחנמ ג''כ -ב''כ

(16.8.41 - 15) 

 הטילאל הארנכ ואבוה .עדימ ןיא 4 בלסורימ

 םש וחצרנו

 'מ 500 ,הקלובב תוציב ,טאילמ ריעב טאילמ (28- 29.6.41) א''שת זומת 'ד-' ג 313 טאילמ

 הנליוול ךרדב ןגה ןומראמ

 טאילמ (29.8.41) א''שת לולא 'ו

 ידוהיה תורבקה-תיב שטרמ (24.6.41) א''שת ןויס ט"כ 0 שטרמ

 ידוהיה תורבקה-תיב ירוחאמ השרוח שטרמ (8.8.41) א''שת בא-םחנמ ו''ט

 יאו'צופרט לופמאירמ (3.7.41) א''שת זומת 'ח 5 לופמאירמ

 סינלקניצרמ רפכה תברקב השרוח לופמאירמ (3.7.41) א''שת זומת 'ח

 רהוסה-תיב רצח לופמאירמ 1941 טסוגוא --ילוי

 ןוויכב לופמאירממ מ''ק 5 לופמאירמ (3- 13.7.41) א''שת זומת ח''י -'ח

 יאי'זזדור תשרוחב ,קשיבוקליו



 אטיל תודהי 16

 לדוג

 תוועה םיחאה"רבק רתא ינומהה חצרה םוקמו ךיראת הלהקה בושייה
 ה

 - א''שת לולא 'ט :טחוש יפל אבצה יניטקרסק חווטמ לופמאירמ (1.9.41) א''שת לולא 'ט

 - ב'ישת ןושחרמ ה''כ ;םירבג

 .םישנ

 עודי אל 1941 ילוי תליחת 8 ץוקשמ

 ןאיבושיו זלט (15-17.7.41)א''שת זומת ב''כ -'כ 55 ןראוונ

 יאילוריג זלט (30.8.41) א''שת לולא 'ז

 רפכה י''ע 'זריבל ךרדב דחא מ''ק -יינ (8.8.41) א''שת בא-םחנמ ו"ט 205 | קושיליוודר-יינ

 יאקארמקס קושיליוודר

 מ''ק 3 ,יאי'ציוודואש תורוב -טוטשיינ (19.7.41) א''שת זומת ד"כ | 667 גירוואט-טוטשיינ

 טוטשיינמ גירוואט

 מ''ק 3 ,יאי'ציוודואש תורוב -טוטשיינ (20.9.41) א''שת לולא ח''כ

 טוטשיינמ גירוואט
 טסויאפ יזבינופ (24.8.41) א''שת לולא 'א 157 'זבינופ-טוטשיינ

 ידוהיה תורבקה-תיב יקאש-טוטשיינ (1.7.41) א''שת זומת ר 991 | יקאש"טוטשיינ

 טוטשיינמ תיחרזמ-תימורד מ''ק 4 (16.9.41) א''שת לולא ד''כ

 יאנ'זרפ רפכה י''ע
 םיניטקרטק ,ריעה תואובמב רעי הטילא א''שת לולא 'ח--בא-םחנמ 'ככ 2 ץיאנומנ

(31.8.41 -13) 
 םגאה דיל ריעב טשקומנ (24.7.41) א''שת זומת ט"כ 4 טשקומנ

 א''שת לולא ז''כ :טחוש יפל טשקומנמ מ''ק 5 טשקומנ א''שת בא-םחנמ ט''כ-ה''כ
(22.8.41 -18) (16.9.41) 

 שטובוסמ מ''ק 3 ,יאנוי'צלא רעי שטובוס 1941 ילו 2 שטובוס

 קושיקארמ מ''ק 5 ,םידשה תשרוח קושיקאר א'ישת בא-םחנמ ג''כ --ב''כ קושינייבוס

(16.8.41 -15) 

 ,יקאשל תינופצ מ''ק 5 יקאש (5.7.41) א''שת זומת "'י גראדוס

 הנידאשמ מ''ק 2 ,יאיקשיטאב רעי
 גראדוס 1941 ילוי ףוס

 עודי יתלב םוקמ | ץשודאיווס 1941 ילוי הארנכ .עודי אל ךיראת 5 ץשודאיווס

 קושיקארמ מ''ק 5 ,הבודאינלו תשרוח קושיקאר (10.8.41) א''שת בא-םחנמ ז'"י

 קושיקארמ מ''ק 5 ,הבודאינלו תשרוח קושיקאר (20.8.41) א''שת בא-םחנמ ז''כ

 רהנ תפש לע ןרפ לש ינופצה קלחב ןרפ (27.8.41) א''שת לולא ד 1 קושילקוטס

 ןמיינה

 שיבכהמ מ'ק 0.5 ,ןו'זדילק רפכה י''ע ץנמירטוב (3.9.41) א''שת לולא א''י

 ידוהיה תורבקה-תיב דאיס 1941 ינויףוס 5 דאיס

 ידוהיה רפכה י''ע דאיס (3.7.41) א''שת זומת 'ח

 ידוהיה תורבקה-תיב תברקב קיי'זאמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז''ט
 הנמיסמ מ''ק 3 ,יאקנינסלאק תשרוח הנמיס (12.9.41) א''שת לולא 'כ 2 הנמיס
 תימורד מ''ק 10 ,דראגנוס רעי קולס (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז"לט 7 קולס

 קולסמ תיחרזמ
 סימ'זאפ רעיב טפיילטנא תברקב קולס (26.8.41) א''שת לולא 'ג

 קיידא'ז תשרוח לובסופ (26.8.41) א''שת לולא 'ג 4 טלס
 רהנה תפש לע טנלס (10.7.41) א''שת זומת ו"'ט 0 טנלס

 א''שת לולא 'א :טחוש יפל קייטאשמ מ''ק 3-כ ,טנלסמ מ''ק 8 טנלס (20.7.41) א''שת זומת ה''כ

(24.8.41) 
 ידוהיה תורבקה תיב טנלס 41 ילוי

 תיברעמ"תינופצ קושילימסמ 'מ 0 קושילימס (6.10.41) ב''שת ירשת ו'ט 4 קושילימס

 ,רימוקליוול ורבעוה 1964 תנשב קיססמ מ''ק 2 קיסס | (1/2.7.41) א"שתזומת'זוא'ו 5 קיסס

 הינוביפ
 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג''י

 רפכה י''ע קושיזיפסמ דחא מ''ק קושיזיפס 1941 טסוגוא עצמא 3 קושיזיפס

 הליאגווייד
 קושיזיפס לש םייחרזמ תואובמ קושיזיפס (4.9.41) א''שת לולא ב''י

 קושיקארמ מ''ק 5 ,םידשה תשרוח קושיקאר א''שת בא-םחנמ ג''כ-ב''כ 5 קושיפוקס
(16.8.41--15) 

 הלקרקפ רעי יקליו (28.8.41) א''שת לולא 'ה 9 קינדרס
 קינדרסמ מ''ק 2 קינדרס (3.9.41) א''שת לולא א'יי

 םגאה י''ע השרוח ,ייהרסמ מ''ק 3 ייהרס (11.9.41) א''שת לולא טי 0 ייהרס
 הבגס

 םיעודי אל ךיראתו םוקמ ,םידוהי ינש וחצרנ 1 ה'זריבפ
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 לדונ

 תוועה םיחאהזרבק רתא ינומהה חצרה םוקמו ךיראת הלהקה בושייה

 עודי אל םוקמ ריגפ עודי אל ךיראת 3 ריגפ

 ידוהיה תורבקה-תיב הוול'זדופ 1941 טסוגוא -ילוי 4 הוול'זדופ

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג''י

 םירנויפה הנחמ ןגנלופ (22.6.41) א''שת ןויס ז' כ 55 ןגנלופ
 ''הטוריב'' רהה י''ע םיה תפש ןגנלופ (30.6.41) א''שת זומת 'ה

 ןגנלופמ מ''ק 4 ,יאיקשיגנוק רעי ןגנלופ (24.8.41) א''שת לולא 'א

 לובסופמ מ''ק 4 ,קיידא'ז תשרוח לובסופ (26.8.41) א''שת לולא ' ג 2 ןאיפמופ

 יאנו'זדילק רפכה י''ע ץנמירטוב (9.9.41) א''שת לולא זי'י =58 ןופ

 טסויאפ 'זבינופ 1941 ילוי עצמא 6 'זבינופ

 'זבינופמ מ''ק 2 ,גנילרזיאק רעי 'זבינופ (21.7.41) א''שת זומת ו"'כ

 םיניטקרסקה חווטמ ,טסויאפ 'זבינופ (24.8.41) א''שת לולא 'א

 'זבינופמ מ''ק 13 ,קוריה רעיה 'זבינופ 1941 רבמטפס -- ילוי

 קושיקארמ מ''ק 5 ,השונטנא קושיקר (25.8.41) א''שת לולא 'ב 1 לדינופ

 לובסופמ מ''ק 4 ,קיידא'ז תשרוח לובסופ (26.8.41) א''שת לולא 'גג 8 לובסופ

 ןאיליפופמ מ''ק 8 ,הנידואש רעי ןאיליפופ (18.7.41) א''שת זומת ג"ככ 7 ןאיליפופ

 ריעה ןגב רג'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א''י

 עודי יתלב םוקמ ,יורקופ תביבסב יורקופ (10.7.41) א''שת זומת ו"ט 4 יורקופ

 תיחרזמ-תימורד מ''ק 3 ,השרוח יורקופ (4.8.41) א''שת בא-םחנמ א''י
 יורקופמ

 ריעה ןג רגל (2.10.41) ב''שת ירשת א"י 4 ןיטיוושופ

 עדימ ןיא 8 טאלשופ

 ללישמ מ''ק 7 ,יאניבוט רעי לליש (16.9.41) א''שת לולא ד''כ הרויפ

 קושיווליפמ מ''ק 5 קושיווליפ (29.8.41) א''שת לולא ו 1 קושיווליפ

 קושיווליפמ מ''ק 5 קושיווליפ (15.9.41) א''שת לולא ג''כ

 טסויאפ 'זבינופ (24.8.41) א''שת לולא 'א 88 הבאיניפ

 בא-םחנמ ו''כ :טחוש יפל ידוהיה תורבקה-תיב תברקב קיי'זמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז"ט 8 ןלקיפ

(19.8.41) 

 'מ 500-כ סינלקטשקוב רהה ילגרל לטולפ 1941 ינוי ףוס 0 לטולפ
 לטולפמ

 יאילוריג זלט (30.8.41) א''שת לולא 'ז

 יאקנלמואל רפכה י''ע לטולפמ מ''ק 3 לטולפ 1941 רבמבונ -ילוי

 ןשואק רפכה י''ע ןאיגנולפמ מ''ק 4 ןאיגנולפ (15-16.7.41)א''שת זומת א''כ-'ככ 1 ןאיגנולפ

 י''ע השרוחב ,ןאיגנולפ תברקב ןאיגנולפ (15.7.41) א''שת זומת 'כ

 ץיאשלימ

 קושיקארל ורבעוהש חינהל שיי 2 קינומינפ

 רעיב םגאה ףוח לע קורטמ מ''ק 3 קורט (30.9.41) ב''שת ירשת 'ט קושישנפ

 ןייסרל ןוויכב קורקמ מ''ק 5 קורק (5.9.41) א''שת לולא ג'יי לני'צפ

 הוולדוגמ דחא מ''ק הוולדוג א''שת לולא א''י -'ה 1 ןוקפ

(2.9.41 --28.8) 

 םינמוסמ יתלב ונירבק הברה קושיניווארפ 1941 רבוטקוא -ינוי קושיניווארפ

 ןמיינה תפש לע ןרפ לש ינופצה הצקב ןרפ (26.8.41) א''שת לולא 'ג 4 ןרפ

 אריפש רה י''ע רעיב ןאיבוטיצ (25.6.41) א''שת ןויס 'ל 1 ןאיבוטיצ

 אריפש רה י''ע רעיב ןאיבוטיצ (12.8.41) א''שת בא-םחנמ ט''י

 מ''ק 2 ,הטסיג לחנה י''ע רעיב ןוליו (3.9.41) א''שת לולא א"י 4 קושיקייצ

 ןוליוומ

 הטנאוושה רהנ לע יאי'צופמופ רפכ קסראבוק 1941 ילוי 6 קסראבוק

 הינוביפ רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג''י

 ןשיה תורבקה-תיב ,הקדובאלס הקדובאלס א''שת זומת 'א -ןויס 'ל 9 הנבוק

(26.6.41 -25) 
 'יסיקוטיל'' ךסומ הנבוק (27.6.41) א''שת זומת 'ב

 יעיבשה טרופה הנבוק (7 -8.7.41) א''שת זומת ג'יי -ב'"י

 וטיגל הסינכה ינפל תופיטח יעיברה טרופה הנבוק (8.8.41) א''שת בא-םחנמ ו''ט

 םישנא 4 יעיברה טרופה הנבוק | (18.8.41) א''שת בא-םחנמ ה''כ

 יקסבולזוק לש היצקובורפה יעישתה טרופה הנבוק (26.9.41) ב''שת ירשת 'ה

 ןטקה וטיגה לוסיח יעישתה טרופה הנבוק (4.10.41) ב''שת ירשח ג'"י

 וטיגב םילוחה תיב הנבוק (4.10.41) ב''שת ירשח ג'יי

 הלודגה היצקאה יעישתה טרופה הנבוק (29.10.41) ב''שת ןושחרמ 'ח

 הניו ,ןילרב ,טרופקנרפ ידוהי יעישתה טרופה הנבוק 1'1-ִ 1

 הינמרגב תורחא םירעו
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 לדוג
 תוועה םיחאהזרבק רתא ינומהה חצרה םוקמו ךיראת הלהקה בושייה

 יאלטה תדינע-יא לשב םידוהי 4 יעישתה טרופה הנבוק (10.3.42) ב''שת 'א רדא א''כ

 בוהצה

 הלפמה לע םינמרגה תמקנ יעישתה טרופה הנבוק (4.2.43) ג''שת טבש ט''כ
 דרגנילטסב

 םינקזו םידלי ץיוושוא תופרשמ ץיוושוא | (27--28.3.44) ד''שת ןסינ ד-ג

 םינקזה תפירשו וטיגה יוניפ וטיגה הקדובלס (12.7.44) ד''שת זומת א''כ
 םילוחהו

 םירקנובה תפירשו ץוציפ וטיגה הקדובלס (16.7.44) ד''שת זומת ה''כ

 מ''ק 13 ,ןאיבוטשיו רפכה י''ע לוק (29.6.41) א''שת זומת 'ד 4 לוק

 ןאיגנולפמ
 ,שודק המלש ר''ד לש ותודע יפל רעפודאיאפ'' ,הפודאיאפ רעי קושיפוק (28.6.41) א''שת זומת 'ג 1 קושיפוק

 ,ןמשילפ-בוארט הרובד לש היפמ הציב תמדאב ,''דלאוו

 תא עובקל קושיפוק ידירש וגהנ

 ןורכזה םויכ םירופיכה םוי

 קושיפוק ישודקל
 תורבקה-תיבבו היסנכה ירוחאמ קושיפוק 1941 רבמטפס

 ידוהיה

 רפכה י''ע ,יידזלמ מ''ק 1 יידזל (3.11.41) ב''שת ןושחרמ ג'יי 7 הוו'צפוק

 סקשיקטאק

 ןאיטואמ מ''ק 2 ,השאר רעי ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא ו 2 הקשיטקוק

 הינוביפ רעי רימוקליו (5.9.41) א''שת לולא ג'יי 1 ילקרוק

 20- 21.7.41 :.ב.ה.ט יפל ןאשרוקמ מ''ק 3.5 ,יאיבראדאפ רעי ןאשרוק (16.7.41) א''שת זומת א"כ 1 ןאשרוק

 ריעה ןג רג'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א''י
 26.8.41 :.ב.ה.ט יפל רפכה י''ע ראדישוקמ מ''ק 6 ראדישוק (28.8.41) א''שת לולא 'ה 6 ראדישוק

 ,ראדישוק תשרוח .סיקשיקידאלו

 בייליסאו תולעת
 ןלבריו האר טראביק

 ירובה רעי ןדייק 1941 ינוי ףוס 8 ןדייק

 ןדייקמ מ''ק 8 ,יאנבאב רעי ןדייק (23.7.41) א''שת זומת ח''כ
 לולא 'ח :טחוש יפל רהנ תודג לע ןדייקמ מ''ק 2 ןדייק (28.8.41) א''שת לולא 'ה

 ;(31.8.41)א''שת הגלימסה

 יורקופמ מ''ק 3 ,השרוח יורקופ א''שת בא-םחנמ א''י הארנכ 21 ןאיבולק

(4.8.41) 
 הירוולקמ מ"ק 3 ,סאירוא רה הירוולק (9.7.41) א''שת זומת ד"ייי 43 הירוולק

 ןיטקרסקה חווטמ לופמירמ (1.9.41) א''שת לולא 'ט
 לליש האר יאניבוט רעי לליש (16.9.41) א''שת לולא ד'ככ 0 ןאניטלק
 ידוהיה תורבקה-תיב תברקב קיי'זמ (9.8.41) א''שת בא-םחנמ ז''ט לוקילק
 בא-םחנמ 'ה :טחוש יפל םלקמ מ''ק 2 םלק (29.7.41) א''שת בא-םחנמ ה 0 םלק

 בא-םחנמ ט''כ"ו (29.7.41)

(22.8.41) 
 םלקמ מ''ק 2 םלק (2.10.41) ב''שת ירשת א''י

 מ''ק 5 ,הבודאינלו תשרוח קושיקר א''שת בא-םחנמ ג''כ-ב"כ 6 יאמק
 קושיקרמ (15-- 16.8.41)

 קושיקרמ מ''ק 5 ,השונטנא קושיקר (25.8.41) א''שת לולא 'ב
 יזורקמ תיחרזמ מ''ק 7 ,הרפוק רעי 'זורק (22.7.41) א''שת זומת ז"ל כ 0 'זורק

 דחא מ''ק ,סינלקו'זדאמ 'זורק (2.9.41) א''שת לולא 'י
 'זורקמ תיברעמ-תינופצ

 עודיאל (15.8.41) א''שת בא-םחנמ ב"ככ 1 ןורק
 ןייסרל שיבכב קורקמ מ''ק 5 קורק (5.9.41) א''שת לולא ג"י 7 קורק
 ריעה-ןג רג'ז .(2.10.41) ב''שת ירשת א"י 4 קּורק
 יקשמ מ''ק 1.5 ,השרוח יקש (16.7.41) א''שת זומת א''כ יקורק

 קושיזיפס לש םייחרזמ תואובמ קושיזיפס (4.9.41) א''שת לולא ב'יי
 ןגנלופל ךרדב טנומשירפ י''ע הגניטרק (26.6.41) א''שת זומת 'א 4 הגניטרק

 ןגנלופל ךרדב טנומשירפ י''ע הגניטרק (28.6.41) א''שת זומת 'ג
 ידוהיה תורבקה-תיב הגניטרק א''שת זומת ג''כ--ז''ט
(18.7.41--11) 

 קייד'ז תשרוח לובסופ (26.8.41) א''שת לולא 'ג 37 ןי'צנירק
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 לדוג
 תוועה םיחאה-רבק רתא ינומהה חצרה םוקמו ךיראת הלהקה בושייה

 ןיבש הדשב ןכו ''רמוכה תודש"' הבוניקרק 1941 ילוי 7 הבוניקרק

 רהנהו ןבאה רשג

 תודג לע ,הבוניקרקמ דחא מ''ק הבוניקרק | (17.8.41) א''שת בא-םחנמ ד''כ

 השריפיני'ז לחנה

 טסויאפ 'זבינופ (24.8.41) א''שת לולא 'א

 וחצרנו ורבעוה עודי אל 55 הנודואר

 גרוברויב הארנכ

 ןייסרב וא

 ריעה זכרממ דחא מ''ק ,השרוח | קושיליוודר (12.7.41) א''שת זומת ז"יי 7 קושיליוודר

 ריעה ןג רג'ז (2.10.41) בי'שת ירשת א'"י

 השאר רעי ןאיטוא (29.8.41) א''שת לולא "ו קיידר

 טסויאפ 'זבינופ | (24- 25.8.41) א"שת לולא ב- א 3 הבוגור

 דחא מ''ק ,קושיקטק רפכה י''ע יידזל (3.11.41) ב''שת ןושחרמ ג''י 08 ןימדור

 יידזלמ

 יורקופמ מ''ק 3 ,השרוח יורקופ (4.8.41) א''שת בא-םחנמ א"י 3 הילזור

 הנייברפ רהנ לש תינמיה הדגה |  קושישמור 1941 טסוגוא -ילוי 8 קושישמור

 הנייברפ רהנמ תיברעמ-תינופצ רעי | קושישמור (29.8.41) א''שת לולא "ו

 א''שת לולא 'י :טחוש יפל | תרסנמ תברקב קושישמורמ מ"ק 5 | קושיניווארפ (4.9.41) א''שת לולא ב''י

 (2.9.41) רעיבו םיצעה
 ןאיבושיו זלט (15-16.7.41)א''שת זומת א"כ-'כ 8 הבוטיר

 יאילוריג זלט (29.8.41) א''שת לולא 'ו
 טסויאפ 'זבינופ | (21.8.41) א''שת בא-םחנמ ח"כ 0 הלוגימר
 סקשיליווז רפכה תברקב ןייסר (29.7.41) א''שת בא-םחנמ 'ה 8 ןייסר

 בא-םחנמ'כ :טחוש יפל מ''ק 6 ,יאיונלק רפכה י''ע ןייסר (29.8.41) א''שת לולא 'ו

 א''שת לולא 'ז ;(13.8.41) ןייסרמ תימורד-תיברעמ

(30.8.41) 
 קושיקרמ מ''ק 5 ,הבודאינלו תשרוח קושיקר א''שת בא-םחנמ ג''כ--ב'' ככ 0 קושיקר

(16.8.41 --15) 

 קושיקרמ מ''ק 5 ,השונטנא קושיקר (25.8.41) א''שת לולא 'ב

 קושיקרמ מ''ק 9 ,יאנו'זיו רעי קושיקר 1941 ילוי

 קושיקרמ מ''ק 5 ,יאינופטס רעי קושיקר 1941 ילוי
 יקשל תינופצ מ''ק 5 יקש (5.7.41) א''שת זומת "י הנידואש

 גראדוסל ךרדב ,הנידואשמ מ''ק 2 הנידואש 1941 ילוי ףוס
 יקשוללואק רפכה ירוחאמ הבודש 1941 טסוגוא עצמא 1 הבודש

 .הבודשמ מ''ק 10 ,יאיקשידואיל רעי הבודש (25--26.8.41) א''שת לולא 'ג -'ב

 תינופצ 'מ 400 דחאה :תומוקמ ינשב

 - ינשהו ,יא'צגל-הבודש ךרדהמ

 ךרדהמ תיברעמ-תינופצ 'מ 0
 'ייטנגילטניא'' הארמ ילעב םירבג ילוושמ מ''ק 15 ,'זוק רעי ילווש (29.6.41) א''שת זומת 'ד 0 ילווש

 ילוושמ מ''ק 15 ,'זוק רעי ילווש 1941 ילוי תיצחמ --ינוי
 י''רמרקדנל'"' ס''נכהיב יאולכ ילוושמ מ''ק 15 ,'זוק רעי ילווש (3.9.41) א''שת לולא א"י
 םימותיה תיב ילוושמ מ''ק 15 ,'זוק רעי ילווש (6.9.41) א''שת לולא די'יי
 םישנ ,םילוח ,םינקז הינרבוג רעי ילווש (10.9.41) א''שת לולא ח''י
 תומישר יפל הינרבוג רעי ילווש (12.9.41) א''שת לולא 'כ
 ''סוקנטס'' תודועת םהל ויה אלש הינרבוג רעי ילווש (13.9.41) א''שת לולא א''כ
 ריעה ןג רג'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א''י

 םינקזו םידלי ץיוושוא (5.11.43) ד''שת ןושחרמ 'ז
 ריעה ןג רג'ז (2.10.41) ב''שת ירשת איי" 7 ןלווש
 ידוהיה תורבקה-תיב הנשקווש (27.6.41) אשת זומת' ב 9 הנשקווש

 יאי'ציוודואש רפכה י''ע -טוטשיינ (19.7.41) א''שת זומת ד"'כ

 גירוואט
 א''שת לולא ח''כ :טחוש יפל יאילקאקניא םירפכה תברקב הנשקווש (22.9.41) ב''שת הנשה-שארד 'א

 (20.9.41) הקשידוארו
 ןאיקושמ מ''ק 5 ןאיקוש (29.8.41) א''שת לולא ו 9 ןאיקוש

 ריעה ןג רג'ז (2.10.41) ב''שת ירשת א"י
 תילאמשה הדגב ,ןדייק זכרממ מ''ק 2 ןדייק (28.8.41) א''שת לולא ה 0 טש

 הגלימסה רהנ לש
 רפכה י''ע ןאיבודילמ מ''ק 6 הבולדיש א''שת בא-םחנמ ג"כ-ב"כ 5 הבולדיש

 הסיבודאפ )16.8.41 -15(
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 לרונ
 םיחאהירבק רתא ינומהח חצרה םוקמו ךיראת הלחקה דכושייח

 אטיל תודהי

 תויעה
 תר ]ו יייייייייירררוווווווווו ו

 (21.8.41) א''שת בא-םחנמ ח''כ

 (7 -8.7.41) א''שת זומת ג'י -ב"י 0 לליש

 (16.9.41) א''שת לולא ד''כ

 וחצרנש חינהל שי ,עדימ ןיא 241 'ץיאקמיש

 סיקשילווז רפכה תברקב ןייסרב

 (18.9.41) א''שת לולא ו'' כ 3 טניווריש

 (29.6.41) א''שת זומת 'דז 0 דוקש

 (30.6- 2.7.41) א''שת זומת ז-ה

 א''שת בא"םחנמ ג''כ--ב''כ

(16.8.41 -15) 

 (21.7.41) א''שת זומת וכ 7 ליוודוקש

 (16.9.41) א''שת לולא ד''כ

 (29.8.41) א''שת לולא ו 8 ןאימוקש

 (5.7.41) א''שת זוממ יי 1 יקש

 (13.9.41) א''שת לולא א''כ

 1941 טסוגוא-ילוי 9 ליוושש

 הבולדיש

 לליש

 לליש

 רימוקליו

 דוקש

 דוקש

 הגניטרק

 ליוודוקש

 ליוודוקש

 טשקינא

 יקאש

 יקאש

 רימוקליו

 רפכה תולוחב ןאיבודיל תכרקב

 יאקוביר

 ידוהיה תורבקה-תיב

 שיבכהמ מ''ק ד ,יאניבוט רעי

 :םירבק 2 .יאניבוט - לליש

 ;יאניבוטמ תינופצ 'מ 300 - 1

 יאניבוטמ תימורד 'מ 350 - 2

 הינוביפ

 ןודעומ ינפלש רככב ריעב
 רבעשל ''םיטסילואש''ה

 ,יאלוק רפכה י''ע דוקשמ מ''ק 3

 תבכרה-תנחתמ מ''ק 5

 הבורטימיד רפכ

 א''שת זומת 'א :טחוש יפל

(26.6.41) 

 ליוודוקשמ מ''ק 4 ,יא'זופ רעי

 רעי ,גירוואטמ מ''ק 2

 יאקואלאבירג

 טשקינאמ דחא מ''ק

 יקאשל תינופצ מ''ק 5

 ב''שת רופכ-םוי :טחוש יפל יקאשל תינופצ מ''ק 5

(1.10.41) 

 הינוביפ



 א

 365 ,106 ,100 ראואא

 313 יבצ ,בוריאא

 ךליאו 481 ,363 ,350 ,294 ,249 ,237 ,24 לָּבַא

 142 (םיחא) בולָבא

 323 היתב ,ץיבלקני-ןמלבא
 37 דוד ,ןבא

 214 (ילוואש) הל'מהרבא
 282 (קיצרא) ןרהא ,ןוסמהרבא

 247 ,246 סירדנטס ,סוטורבא

 325 (השרוח) קסיירבא

 35 (249 הביטח) ץיבומרבא

 276 אבא ,ץיבומרבא

 426 קילא ,ץיבומרבא

 423 הלאירא ,ץיבומרבא

 200 רב ,ץיבומרבא

 38 שריה ,ץיבומרבא
 369 הדניה-הנח ,ץיבומרבא

 423 .י ,ץיבומרבא

 420 ,228 ,194 ,192 ,186 רב-השנמ ,ץיבומרבא

 369 חנ ,ץיבומרבא

 194 לאירזע ,ץיבומרבא
 168 הגייפ ,ץיבומרבא

 288 סחנפ ,ץיבומרבא

 174 המלש ,ץיבומרבא

 326 באז ,ןמרבא

 212 ,200 ,199 ןרהא ,ןוסמרבא

 166 לטיג ,ןוסמרבא

 197 (ילוואש) השארבא

 221 ,220 אביקע ,יזוגא

 332 קחצי ,קינלוגא

 312 לדנמ ,יקצינדורגא

 344 (ןאשרוק) סלודא

 309 הנח ,(לגניא) םידא

 211 (ילוואש) ןייטשלדא

 222 ,163 ,162 ,77 הנריא ,'ץיבומדא
 255 שריה ,ןמפוהא
 32 ןורהא ,ץיבונורהא
 302 גילז ,ץיבונורהא
 390 ,302 ףסוי ,ץיבונורהא

 424 א ,הנ'ציוואירובוא

 245 (הטילא) סינילבוא

 ,165 ,164 ,161 ,157 ,152 (תורעי) הבוטסוגוא
8, 172, 174 

 361 (ןייסאר) ןיטסוגוא

 359 (ףארג) יקסניגוא

 152 ,149 הסידוא

 37 יקסנלווא

 ךליאו 481 ,274 ,240 ,237 הטנווא

 478 דורוג'זוא

 481 ,420 ,368 ,349 ,343 ,238 ,237 טנוו'זוא
 ךליאו

 321 (רפכ) הטנוו'זוא

 271 סאנארפ ,סיפו'זוא

 95 (חמק תנחט) יקסני'זוא
 143 ,142 ןימינב ,יקסני'זוא

 241 קירי'זוא

 283 סיל'זוא

 35 ןושרג ,לופ'זוא

 ,247 ,244- 242 ,240- 237 ,41 ,24 ,23 ןאיטוא

8, 261, 268, 269, 292, 293, 310, 311, 
 ךליאו 481 ,456 ,372 ,357 ,343 ,8

 246 ןיטסלגיוא

 388 ןזולוא

 456 לרפמאילוא

 ,126 ,94 ,91 ,81 ,16 ,15 ,13 ,9 בקעי ,יקסיילוא

1, 136, 137, 139, 450 

 תומשה חול
 126 הרש ,יקסיילוא

 ,289 ,288 ,283 ,282 ,259 ,258 ,253 ,53 םלוא

6, 297, 317, 327, 348, 354, 372 

 420 ,352 ,315 ,305 ,301 ,260 סחנפ ,ןמלוא

 166 והילא ,ןיקלוא
 168 .ל ,ןיקלוא
 306 קינקלוא

 337 (ןאיגנולפ) גנוושלוא

 227 ,213 (ילוואש) גנוושלוא

 354 אגרש ,גנוושלוא

 464 ,462 ,456 ,454 והילא ,ןייטשלוא

 462 הרובד ,ןייטשלוא

 456 קסמוא

 141 ןמלז ,יקסבוסוא

 259 קחצי"םייח ,יקסבוסוא

 ,338 הפזוי ,גנוושלוא-(הטייקסואסוא) יקסבוסוא
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 306 סבולצו-סנוקילו ,סיקסבורטסוא

 478 ,473 ,472 ,451 ,449 ,378 ,19 הירטסוא

 ךליאו 481 ,372 ,240 הניפוא

 273 הנח ,םייהנפוא

 326 ףסוי ,םייהנפוא

 299 לשריה ,יקצינפוא

 168 .מ ,יקצינפוא

 342 (רה) ''אקוא"'

 257 סקָיקוא

 ,266 ,265 ,240 ,226 ,211 ,191 ,190 ןאימקוא

 ךליאו 481 ,349 ,333 ,309 ,2
 258 (ד'זרוג) ןמסקוא

 457 ,58 לארוא

 421 סאמודא ,סילאיברוא

 228 ,221 סיטייברוא

 425 הנא ,הנלברוא

 421 הלנורטפ ,הנקסואקינוא-הנלברוא

 252 סוי'ציוונברוא

 33 סאשברוא

 4718 הראמ-האידרוא

 170 ,161 הקבר ,שאירוא

 351 ('זורק) ץיבשאירוא

 36- 33 לוירוא

 390 ,387 ,283 ,282 ךירּוַא

 363 גילז ,ץיבולרוא

 142 לבייל ,יקסנילרוא

 ךליאו 481 ,241 ,238 ,24 ןרוא

 301 השמ ,גרבנטכרט-ןוזנרוא

 457 ,455 אשרוא

 ,192 ,165 ,138 ,125 ,104 ,101 ,72 ,70 ץיוושוא

0, 287, 302, 316, 365, 389, 393, 394, 

3,6, 413-411 

 162 ,44 ןאימשוא

 35 ןימשוא
 ךליאו 481 ,319 ,242 ,240 לופשוא

 465 .ל ,זיפשוא

 335 קחצי ,ץיפשוא

 369 סוינורב ,הרשוא

 258 ףסוי ,ץיבורשוא

 422 הקבר ,ץיבורשוא

 349 ןועמש ,סירשוא

 383 יאי'ציארי'זא

 132 (הרומ) ץיבוחרזא

 ,290 ,262 ,261 ,247 ,243 ,242 ,24 ,23 ינר'ֶזֶא

 ךליאו 481 ,322 ,321 ,0

 165 יצר'זא

 38 המלש ,קומטא

 307 (רעי) יאנוי'צוקטא

 289 סיטיאסטקטא

 37 ,35 ובונאביא

 300 השמ ,יקסנביא
 276 סוי'ציוואטנגיא

 304 הנייש ,ץיבודיא

 168 ,165 ,157- 154 ןועמש ,ןוסלדיא

 337 ,336 (ןאיגנולפ) סאקסניוויא

 227 ,189 סאקסואנוויא

 324 לאכימ ,יקסנוויא

 420 סאלוקימ ,סוי'ציוואיקשוויא

 245 סאקסוקשוויא

 248 סאנודזיא

 330 ,329 ('זבינופ) סאנו'זיא

 228 ,206 סילזיא

 366 השמ ,קזיא

 337 ,336 םירפא ,ץיבוליארזיא

 456 תילערזיא

 ,405 ,369 ,364 ,334 ,235 ,165 ,37 ,19 הילטיא

8, 449, 412, 478 

 279 טאקודייא

 242 דוד ,ןמלדייא

 220 שריה ,ןמלדייא

 169 הדוהי ,ןמלדייא

 191 הרש ,ןמלדייא

 130 הרש ,לופנלוג-סלדייא
 278 ,271 ןנוקדייא

 314 אבא ,ץיבוקיזייא

 37 .ח ,ןזייא

 330 ןויצנב-םייח ,דובנזייא

 269 רזעילא ,רדניבנייא

 ,295 ,254 ,253 ,244 ,243 ,24 ,23 חלוגארייא

 ךליאו 481 ,352 ,1

 306 קושישייא

 456 (ןלבק) יקסבוגליא

 318 (רעי) יאינו'צליא

 53 ,52 ,25 סאנאטנא ,סוי'ציוולופמיא

 324 (קיסס) סוי'ציוולפמיא

 113 סירוב ,יקסרודניא

 ךליאו 481 ,244 קירוטניא

 142 רוטגילירטניא

 405 קורבסניא

 365 (רפכ) יאילקקניא

 419 סאזוי ,סאטרקניא

 192 .ח ,הנבוקסיא

 37 ןיקסיא

 319 (הייפ) היח ,ןוזרסיא

 394 סילרסיא

 348 (ןאיבולק) ןמרסיא

 379 (ןקחש) פיא

 119 םייח ,פיא

 119 קחצי ,פיא
 424 לארשי ,(ןוספיא) פיא

 424 הנדע ,פיא

 289 (גירוואט) ץיבוקיציא

 133 דוד ,ץיבוקיציא

 294 שריה ,ץיבוקיציא

 255 בקעי ,ץיבוקיציא

 360 (זלט) ןוזקיציא
 183 המיס ,סקיציא

 333 ביל ,ןוסקיציא
 292 (זלט) ץיבוקציא

 268 ,267 רשא ,ץיבוקציא

 37 .י ,ץיבוקציא

 36 ,34 לרב ,רוקיא

 475 ,149 ,32 (סרפ) ןריא

 325 רתלא ,ןריא
 355 הבארונואלא

 478 הילוי-אבלא
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 149 םירמ ,ןיבלא

 392 ,391 גניבלא

 353 (הגניטרק) זיאולא

 465- 463 ,459- 455 (ריביס) יאטלא
 274 הנוטלא

 167 ,113 והילא ,ןמטלא
 131 ,129 הנוי-גילז ,ןמטלא
 300 ץעניטסאג רעטלא
 130 םהרבא ,רלושטלא
 449 .ל .א ,באילא
 ,255 ,252 ,251 ,246- 244 ,241 ,40 ,24 הטילא

0, [26, 276, 297, 305, 311, 312, 315, 
7, 321-319, 325, 329, 340, 456, 481 
 ךליאו

 451 קסיילא

 336 (ןאיגנולפ) סאמילא
 276 ןרהא ,ץיבונילא
 329 ('זבינופ) סאנוסילא
 37 .י ,בישילא

 395 ךלא

 33 הקבייסכלא

 402 ובורדנסכלא
 ךליאו 481 לובורדנסכלא

 321 (רמוכ) ץיבורדנסכלא

 ךליאו 481 ,420 ,292 ,291 ,247 ,246 דאיסלא
 352 (קורק) ץיבורפלא
 37 .ח ,ץיבורפלא
 418 (קושילימס) טרפלא

 324 והילא ,טרפלא
 324 רשא ,טרפלא

 324 ןושרג ,טרפלא

 324 ףסוי ,טרפלא
 456 םהרבא ,ןרפלא

 371 (רה) הקלא
 458 קסנימקלא

 ,106 ,105 ,83 ,82 ,72 ,69--64 ,20 ןנחלא ,סקלא

0, 122, 126, 127, 136, 146, 150-148, 
7, 178, 182, 391, 416, 430, 449 

 120 הירא ,סקלא
 120 הנח ,סקלא

 149 ריאמ-לארשי ,סקלא
 123 יבצ ,סקלא

 149 הרש ,סקלא

 57 הסקלא

 249 באלסינטס ,הסקלא

 ,101 ,99 ,94-84 ,80 ,72 ,70 ,67 ,66 טוסקלא

2, 104, 107, 115, 128, 130, 142, 391 
 168 םייח ,ץיבורדנסקלא
 273 ןאינסקלא
 124 .ב ,טרלא

 12 .ל ,ןייטשלא

 55 ,51 ,39 ,29 ,28 סאזוי ,סוי'ציוואיזארבמא
 196 דוד ,רלמא

 154 קראמ ,ץיבולאונמא

 35 (סדנהמ) יקסמדרטסמא
 477 ,476 .ש ,טנרמא
 25 סאקסואנא
 25 לגנא

 הינטירב האר - הילגנא

 275 סיטוטסק ,סאקצילגנא
 321 ףסוי-ןמלז ,יקצינגנא
 168 השאמ ,ןילדנא

 380 לדנמ ,ןילדנא
 293 המחנ ,ןילדנא

 171 ,169 ,168 ,166 ,165 הימחנ ,ןילדנא
 368 (ןאיקוש) הקשוירדנא
 458 ,36 סרדנא

 419 ףזוי ,'ץיבונוטנא

 419 רטויפ ,'ץיבונוטנא

 ךליאו 481 ,322 ,247 ,243 טפַאילטנא
 271 סיגרוי ,סיטיאנטנא

 363 ,237 השונטנא

 424 סאצניו ,סיטיינטנא

 424 היסטס ,סיטיינטנא

 481 ,456 ,372 ,344 ,294 ,248 ,247 טשקינא
 ךליאו

 130 קחצי ,טשקינא

 130 הרופצ ,טשקינא

 ךליאו 481 ,276 ,249 (יקורט זוחמ) קושינא

 ךליאו 481 ,249 (קושיקר זוחמ) קושינא

 259 (רפכ) סקשילנא

 311 ילסימנא
 175 ,168 .י ,לצנא

 140 ינ'ג ,רגירק-לצנא

 238 (ןאיטוא) טסא

 ,48- 45 ,40 ,39 ,28 ,27 ,24 ,23 ,21 ,20 הינוטסא

9, 70, 79, 87, 100, 132, 138, 142, 165, 
7, 180, 190, 191, 202, 209, 212, 226, 

7 -386, 424, 452, 453, 475 
 255 ,254 (רעי) הבארטסא
 304 יקסמורטסא

 458 הברטיסא
 29 ןֶסא

 216 ,215 (לחר) אכָארדרתסא
 279 הנאמ ,ןוזרתסא

 475 ,32 ןטסינגפא

 254 ןיקטפא

 311 הטיקייפא

 334 (ןיטיוושופ) סיבוריפא

 137 ,133 קחצי ,םיובלפא

 424 .ו ,הנטרפא

 37 שאירפא

 464 ,463 לירפא

 119 תימורדה הקירפא
 246 (הטילא) ןייטשפא

 129 סיאול ,ןייטשפא

 348 השמ ,ןייטשפא

 419 הייפ ,ןייטשפא

 132 הליצ ,ןייטשפא

 121 הקבר ,ןייטשפא

 419 ,319 הרש ,רנוארב-ןייטשפא

 138 הלופ ,(לשניו) ןמקא

 335 רב-לארשי ,לסקא

 447 ,446 ,443 ,441 ,144 ,128 םהרבא ,דורלסקא
 289 לארשי ,דורלסקא

 284 םהרבא ,ןמרקא

 393 הדרפנרקא

 478 (הינמור) דארא

 367 סאזוי ,סאקסואטברא

 449 ,236 ,39 ,13 קחצי ,דרא
 385 אדְרֶא

 287 ישוז ,ןורא

 287 השמ ,ןורא

 287 יבצ ,ןורא
 462 ףסוי ,ץיבונורא

 394 יקסבונורא

 242 (לופשוא) סנורא

 129 םהרבא ,סנורא

 132 הרש ,סנורא

 271 (ןול*ו) הקנורא

 35 (אפור) םאטשנורא

 ךליאו 481 ,423 ,253 ,250 ,249 יקליוו'זרא
 457 ,456 קסלגנכרא

 251 רדנספכרא

 477 דוד ,ךילרא

 38 .ז ,םרָא

 אטיל תודהי

 283 סיזאק ,סוי'ציוונומרא
 229 היליא ,גרובנרא

 182 ,178 ,170 םוחנת ,םטשנרא
 319 קחצי ,סַרֶא

 ,164 ,163 ,149 ,137 ,127 ,36 ,32 לארשי-ץרא

7, 297, 405, 451, 454, 458, 459, 464, 
5, 470, 412, 478-474 

 ,103 ,100 ,59 ,58 ,56 ,52 ,51 ,49 תירבה-תוצרא
3, 149, 152, 216, 458, 468, 470, 412 

 456 (הנבוק) יזנכשא

 467 ,142 ,127 ,37 םירפא ,ירשא
 132 (הכירדמ) ןמקרב-ןייתשא

 ב

 395 ץלט-דאב

 474 הדוהי ,ראואב
 321 וקנאו ,סינובואב
 424 .ס ,סילבואב

 424 ,423 סארטאיפ ,סילבואב

 29 לטרגמואב

 4718 (הילטיא) יראב

 311 הקלובְב

 421 סאנאטנא ,סְנובב
 455 יניניבְֶב
 212 ץיבב

 347 ,345 (רעי) יאנבב

 360 סאצניו ,סאנודגב
 355 קחצי ,ןוגב
 464 ,461 ,452 םחנמ ,ןיגב
 363 הטודב

 335 (רפכ) סילידב

 464 ךדב

 254 לטומ ,רדב

 ,288 ,278 ,212 ,258 ,253 ,25 םיכאוי"סנה ,המהָּב
6, 317, 327, 348 

 226 ,225 ,203 דלווא ,בּוב

 ,377 ,281 ,251 ,250 ,169 ,104 ,101 ,24 טבוב
 ךליאו 1

 343 ,228 ,189 ,185 יאיבוב

 ,63 ,56-54 ,52 ,51 ,28 ,25 סיגרוי ,סילאיבוב
64 

 246 סילבוב

 369 סינאטס ,סילבוב

 313 סיקסלבוב

 35 .ל ,רבוב

 228 .פ ,סיקשיליאגוב

 ךליאו 481 ,308 ,274 ,251 קושיוואלסוגוב
 422 הטרג ,יקסנאירגוב
 36 השמ ,יקסבנודוב
 478 ,473 טשפדוב

 297 סאמורי ,סוי'ציוואירדוב
 306 סאזוי ,סירדוב

 296 ,295 סיקסניווטוב
 164 םירמ ,זוב

 386 ,385 .ל ,יקסנ'זוב

 242 סיקשיטוב

 385 ,384 (אפור) ןמטוב
 247 סאנֶטוב

 250 (רפכ) 'ץיאקטוב

 360 (הלוגימר) סוי'ציווקטוב
 25 סוירדנא ,סנוקטוב

 250 (יקליוו'זרא) סוקטוב

 288 (ןאדייווח) סוקטוב
 388 טיארקטוב

 253 סאסנופלא ,הלירטוב

 ,255 ,252 ,251 ,245 ,241 ,169 ,24 ?נאמירטוב
 ךליאו 481 ,340 ,329 ,9

 252 ןנח ,יקסראיוב



 תומשה התהתפמ

 ךליאו 481 ,252 דיוב

 246 סאנאדגאב ,סולבמיוב

 395 גרבכוב

 478 הינולוב

 257 סָןורטלוב

 132 קחצי ,ללוב

 132 לארשי ,ללוב

 289 הקבר ,ללוב

 ךליאו 481 ,274 ,252 קינלוב

 335 (קושיווליפ) קינלוב

 324 לאומש ,קינלוב

 37 קלוב

 33 בוקאשלוב

 418 (רמוכ) השמוב

 213 םייח ,רדנוב

 113 םירפא ,םינוב

 37 .י ,קנוב

 283 סיטאטס ,סיסוב

 319 יקסבוקוב

 228 סיקוב

 464 (החפשמ) ץנקוב

 477 ,476 ,471 טשרקוב

 457 הגרוב

 335 (קושיווליפ) סגרוב

 326 בייל ,ןיגרוב
 205- 203 ,199 ,194 ,191 לאומש ,ןיגרוב

 318 .ש ,ןיבורוב

 378 (ןסקנפ) ץיבורוב

 163 ןמלז ,הקבאדורוב

 161 הטלא ,ץיבוכורוב

 423 (ןייסאר) סיקסני'זרוב

 245 .י ,סוי'ציוואירוב

 380 ןמרה ,קרוב

 281 (רעי) וקרוב

 394 ןייטשרוב

 140 .א ,ןייטשרוב

 396 ,393 לאינד ,ןייטשרוב

 100 ,99 םייח ,ןייטשרוב

 459 עשוהי ,ןייטשרוב

 170 הכימ-בקעי ,ןייטשרוב

 465- 462 ,300 קחצי ,ןייטשרוב

 202 ,186 .מ ,ןייטשרוב

 396 ,393 ,127-- 125 (הקצרה) לאכימ ,ןייטשרוב

 459 םירמ ,ןייטשרוב

 459 המלש ,ןייטשרוב

 45 ןאדזב

 269 הנייזב

 ךליאו 481 ,367 ,253 ,252 ןאיליזב

 ךליאו 481 ,372 ,253 ,250 ,249 קוטַב

 ךליאו 481 ,419 ,254 ,253 הלוגיטב
 3713 (רעי) הקשיטב

 264 לקיניקשטב

 45 הקוו-הלאיב

 335 ןבואר-ךורב ,יקצולבולאיב

 472 ,222 ,217 ,176 ,162 ,126 ,77 קוטסילאיב
 456 דוד ,ןמרדיב

 המהב האר - םהיב

 363 ,242 (רפכ) יארויִב

 424 סאנורויב

 425 סאזוי ,סי'זיב

 371 סארטאיפ ,סילאיטיב

 265 ףסוי ,רדייב

 477 (קילוואפ) לואש ,ןוסנילייב

 37 .ט ,יקסלייב

 176 ,171 השימ ,ןיקלייב

 248 סוירונייב

 16 לאימחרי ,ץיבושנייב

 420 האל ,(ףיש) ץיבושנייב

 349 ןמלק ,ץיבושנייב
 ךליאו 481 ,352 ,254 הלוגיסייב

 246 לפוק ,לארייב

 297 .ו ,סוי'צרייב

 37 .א ,ץיבליב
 425 ,228 סאצניו ,הליב

 457 (הנחמ) יקסרומוליב

 361 (רפכ) יאנוליב

 321 לרב ,יקצוטסוליב
 255 (קושיריבלב) יקצוליב

 307 (רמוכ) סאקצאיליב

 364 (הנשקווש) סאנויליב

 319 סאזוי ,סאנויליב

 423 הנטיישויטמ-הננויליב

 320 (דאיס) רדניב

 349 השמ ,שוניב

 422 סיזק ,סיקניב

 422 הנריא ,הנקניב

 422 הנאיליל ,הנקניב

 422 היפוס ,הנקניב

 464 ,463 ,458 ,457 ,455 קסיב

 460 ,458 סימ-בוקיב

 216 םהרבא ,רגריב

 113 באז ,רגריב

 168 .י ,רגריב

 113 סחנפ ,רגריב

 405 ן'זדיבוריב

 328 (רה) הטוריב

 ,322 ,294 ,283 ,264 ,261 ,255 ,254 ,23 'זריב
6, 332, 354, 357, 456, 462, 463, 468, 481 
 ךליאו

 58 סאלוקימ ,הקשי'זריב

 ךליאו 481 ,422 ,340 ,255 ,252 ןאטשריב

 337 ,336 (ןאיגנולפ) ץישיב

 322 םהרבא ,ךַב
 ךליאו 481 ,340 ,255 קושיריבלב

 462 לדנמ ,יקשירבלב

 341 (ס''ס שיא) ךולב

 175 (ןזיטרפ) ךולב

 263 םהרבא ,ךולב

 312 (שטרמ) םהרבא ,ךולב

 291 ,290 קחצי-םהרבא ,ךולב

 351 לדיא ,ךולב

 341 היתב ,ךולב

 310 ,240 הטיג ,ךולב

 291 ןמלז ,ךולב

 320 (דאיס) ןמלז ,ךולב

 464 .מ .י ,ךולב

 291 קחצי ,ךולב

 262 הטומ ,ךולב

 281 לאכימ ,ךולב

 297 השמ ,ךולב

 292 ימענ ,ךולב

 263 הנייש ,ךולב

 351 המלש ,ךולב
 292 היח ,דנבזוא-ךולב

 340 הרש ,םולב

 299 םייח ,גרבמולב

 345 (ןאדייק) םייח ,גרבמולב

 311 רזל ,גרבמולב

 299 השמ ,גרבמולב

 269 הקבר ,גרבמולב

 196 (ילוואש) ןוזמולב
 365 ,97 ,22 ,19 היגלב

 416 (יאמיכ) לטנמולב

 424 ,394 .ט ,לטנמולב

 205 ,38 .נ ,לטנמולב

 424 לחר ,לטנמולב
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 249 םהרבא ,ןולב

 339 ,338 ,249 הדוהי ,ןולב

 100 הניירב ,ןייטשולב

 100 הנייש ,ןייטשולב

 131 ,127 ,125 אבא ,רשולב

 270 ףסוי ,טלב
 421 .מ ,טלב

 419 (רמוכ) סיטוטלב

 420 סויטלב

 246 סיטלב

 457 (הנחמ) יקסיטלב

 293 יאילטלב

 247 ,243 יאיקשירטלב

 248 סאנרטלב

 259 םהרבא ,רכאילב

 259 קחצי ,רכאילב

 144 ,127 .ש ,ןיקצאילב

 477 ,469 ,462 ןימינב ,זדוילב

 238 בקעי-יבצ ,ןמיילב

 240- 238 ,170 קודצ ,(רתיבא) ןמיילב

 267 (הלקודיו) דנילב

 289 (גירוואט) דנילב

 143 ןימינב ,ןמכלב

 33 ,32 הנכלב

 364 קיזייא ,רכלב

 202 .ק ,רכלב

 312 הרש ,ןייטשנקנלב

 104 ,101 .א ,גרבסלב

 424 הנינטנא ,הננוי'צלב

 297 ןוקלב

 245 סארטאיפ ,סאנוקלב

 229 ,200 סיטשקלב

 253 ףסוי ,םהרבא-ןב

 217 השמ ,תרופ-ןב

 209 גנב

 320 סוירודנב

 142 השמ ,טדנב

 308 קחצי-םהרבא ,שאינב

 הרש ,ןוזנבייל האר - הרש ,ינימינב

 311 הצנב

 104 ,103 ונורב ,הקצנב

 229 סוק'צנב

 243 בייל ,הקנב

 35 .ז ,סב

 390 ןאיסב

 35 (סדנהמ) ןמסב

 452 היברסב

 354 סאנאטנא ,סוי'ציווצב

 228 ,313 ,209 ,208 ,190 ,189 יאנוי'צב

 130 הרש ,ןטק-קב

 129 ילז ,רקב

 192 ,185 הירא ,טשקב

 35 רב

 307 בייל ,רב
 307 דבכוי ,ןהכ-רב
 284 (רגא'ז) הדוארב

 202 הנא ,הדוארב

 29 שטיכוארב

 ,168 ,159 ,147 ,95 ,80 ,71 ,32 ,14 יבצ ,ןוארב

1, 175, 179, 182, 447 

 121 ,120 ,113 השמ ,סנוארב

 340 הנוא ,הנייקסוארב

 449 ןזלב-ןגרב

 478 םאסגרב

 464 ,456 ןימינב ,רגרב

 346 לצנב ,רגרב

 345 .מ ,רגרב

 456 השמ ,ןייטשגרב
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 244 סאוואלס'צ ,סאקסואליזדרב

 307 ללה ,זואהרב
 204 .ש ,ונדורב
 322 הנח ,הוורב
 260 סאוול ,סאקיוורב
 331 סירוב ,רוורב
 243 (ינר'זא) סיטייקיזורב
 380 ,379 ,276 ןרהא ,אדיורב
 246 ירוא ,אדיורב
 276 הדיא ,אדיורב
 373 ןנחלא ,אדיורב
 322 והילא ,אדיורב
 212 ךורב ,אדיורב
 140 .ס ,אדיורב

 334 (ןיטיוושופ) רייורב

 213 ,209 קטומ ,םורב
 403 ,392 גרבמורב
 326 (הוול'זדופ) ןורב
 297 לטיג ,ןורב
 462 בקעי ,ןורב
 297 לאימחרי ,ןורב

 297 הניירק ,ןורב
 168 .ש ,ןורב
 340 (ןרפ) הדנורב
 35 .וו ,סנורב
 463 ,456 לאוי ,סוקצורב
 130 קיזייא-עשוהי ,קורב
 419 סאנארפ ,סאקסואזרב
 324 (קושיזיפס) סיטיאזרב

 53 ,49 סאזוי ,סיטייזרב
 300 יכדרמ ,ןיזרב
 149 וניזרב
 422 סאזוי ,סאקסניזרב
 362 הילימא ,הניילזרב

 363 ,362 סיזאק ,סיל'זרב

 423 היצנטסנוק ,הנזרב
 367 (ןאיקוש) סזרב
 308 קחצי-המלש ,קזרב
 336 הר'זרב
 354 (הגניטרק) סאקסנישזרב
 405 טרב
 271 סיסאטס ,סוישוטרב
 324 (קושיזיפס) סוקטרב
 419 סאטסוק ,סוקטרב
 425 סאזוי ,סוי'ציוואיקטרב
 170 ,33 קסנאירב
 449 (דנלוהב) הדירב
 425 (רפכ) יאישייוודירב
 335 (קושיווליפ) סוי'זדירב

 59 ,54 סאטנצניו ,סיגזירב
 244 היבוט ,טירב
 468 ,152 ,59 הינטירב
 229 .ב ,ןירָב
 226 לדנירב
 227 .מ ,סאסירב

 168 ,166 יכדרמ ,קירב
 337 ,336 (אגרש) לבייפ ,קירב
 338 הרש ,רשיפ-קירב
 315 (גירוואט-טוטשיינ) ץיבולרב
 316 והילא ,ץיבולרב
 287 ןויצנב ,ץיבולרב
 315 לאלצב ,ץיבולרב
 269 עבש-תב ,ץיבולרב
 200 ןושרג ,ץיבולרב
 287 חרז ,ץיבולרב
 200 םייח ,ץיבולרב

 316 המלש ,ץיבולרב
 ,50 ,46 ,44 ,42 ,40 ,39 ,36 ,29-27 ,21 ,ןילרב

3, 56, 58, 67, 125, 151, 402, 421, 472 

 247 קחצי ,יקסלרב

 37 בולאווא ,טנומרב

 299 (הבוני) ןמרב

 38 םהרבא ,ןמרב
 170 הריא ,ןמרב

 35 (ןיצק) .י ,ןמרב

 176 ,170 ,166 לאימחרי ,ןמרב
 120 השמ ,ןמרב

 361 האל-לחר ,ןמרב

 394 ,160 ,133 לאכימ ,ןוסמרב
 464 ,458 ,457 ,455 לואנרב
 37 סאקסואנרב
 132 הינאמ ,טלבנרב

 478 ,323 ,141 ,53 ,25 'ץיבונרב
 392 טנרב
 37 סויִאיווטנרב

 297 (רעי) סניצינרב

 325 רזעילא ,רנרב

 200 .ג ,רנרב

 102 ןייטשנרב

 258 (ד'זרוג) ןייטשנרב

 466- 462 ,459 ,456 ,454 סירוב ,ןייטשנרב
 465- 462 באז ,ןייטשנרב

 368 היבוט ,ןייטשנרב

 68 .י ,ןייטשנרב

 330 .ל .י ,ןייטשגרב

 254 בייל-הדוהי ,ןייטשנרב
 478 קסבוטיל-טסרב
 151 ,67 ,53 ואלסרב

 425 (רפכ) יאי'צרב
 326 (השרוח) יאיקשי'צרב
 423 ןורהא ,קרב

 203 .ו ,קרב

 423 הביל ,קרב

 236 ,146 ,60 ,9 יבצ ,קרב

 335 (קושיווליפ) סאקסואקרב

 196 (ילוואש) םוקרב

 103 לאירזע ,ןמקרב

 103 .פ ,ןמקרב

 133 יבצ ,ןמקרב

 247 השמ ,ןקרב

 333 'ץיוושרב
 ךליאו 481 ץיטשרב

. 

 366 (ןרעי) סאשודואג

 345 (רפכ) יאי'זדואג
 226 ,211 (טנאדנמוק) לדואג

 ךליאו 481 ,255 הרואג

 253 סוי'ציוואלאגיאג

 ,181 ,179 ,60 ,55 ,27 ,21 ,14 ,13 ,9 ףסוי ,ראג
2, 264, 331, 352, 391, 441, 444, 
 469 ,467 ,463 ,462כ2 ,9

 466- 464 (זוחמ) יראג

 252 ,251 ,244 .א ,יאבג
 242 סאנוי ,סיבג
 439 סלבג
 287 לבייפ-אגרש ,ןרבג

 127 .פ ,לאידג

 ,213 ,212 ,210 ,209 ,204 ,195 ךירא ,יקסנדג
223 

 ךליאו 481 ,308 ,274 ,261 ,257 ,256 [יבורדג
 190 הינרבוג
 418 ,264 .ל ,ץיבושבוג
 252 סיטיאדוג
 275 סוי'זדוג-סוי'ציוואדוג
 ךליאו 481 ,352 ,257 ןו'זדוג

 אטיל תודהי

 342 (קושיפוק) סילאידוג

 94 יקסנידוג

 56 (תינרפס) יקסבלדוג

 481 ,426 ,424 ,339 ,308 ,258 ,257 ,24 הוולדוג
 ךליאו

 418 ,265 ףלוו ,בורדוג

 418 ,265 לחר ,בורדוג

 ,204 ,195 ,192 ,190 ,188 ,42 ,28 סגה ,הקווג
6, 225, 226 

 261 םירפא ,יקסנ'זוג
 311 שריה ,יקסנ'זוג
 312 לדוי ,יקסנ'זוג

 392 ואטוג
 423 ,422 סוינורב ,סאטואטוג
 132 ךורב-םהרבא ,בילטוג

 345 תידוהי ,בילטוג

 257 (ץיבורדג) ןמטוג
 201 והילא ,ןמטוג
 142 ןושרג ,ןמטוג

 331 .ט ,ןמטוג
 349 לארשי ,ןמטוג

 342 בייל ,ןמטוג

 312 הנשוש ,ןמטוג

 392 ףוהנטוג

 280 סכילפ ,ץיבקטוג
 335 םהרבא ,ןמרטוג

 37 .ד ,ןמרטוג
 226 קלשטוג

 373 לאומש ,טרובלוג
 348 יכדרמ ,סבלוג

 224 .א ,ךיירבלוג

 316 רזעילא ,דלוג

 315 לארשי ,דלוג
 315 ןמחנ ,דלוג

 168 .י ,טלבדלוג

 97 (תרבג) גרבדלוג

 344 (ןאשרוק) גרבדלוג

 102 .א ,גרבדלוג

 264 רזעילא ,גרבדלוג
 423 .ב,,גרבדלוג

 352 דוד ,גרבדלוג
 34 .ח ,גרבדלוג

 37 .י ,גרבדלוג

 12 ,68 ,65 ,64 ,57 -54 (ד''וע) .י ,גרבדלוג
 211 ,202 בקעי ,גרבדלוג

 174 ,168 והיתתמ ,גרבדלוג

 462 ןסינ ,גרבדלוג

 289 ןתנ ,גרבדלוג

 423 הניר ,גרבדלוג

 456 לאומש ,גרבדלוג
 259 ןועמש ,גרבדלוג

 172 דוד ,ןידלוג

 213 בקעי ,ןידלוג
 311 טרבור ,ןמדלוג

 390 ,302 הירא ,סופדלוג

 302 דוד ,סופדלוג

 385 (הנחמ) ץליפדלוג
 357 .י ,קוטשדלוג
 357 תידוהי ,ינבואר-לקרב-קוטשדלוג
 249 (יקליוו'זרא) ןייטשדלוג
 180 .א ,ןייטשלדוג
 214 רזעילא ,ןייטשדלוג
 333 קחצי ,ןייטשדלוג
 450 ,394 ,317 ,123 ,120 .ל ,ןייטשדלוג
 161 בייל-ריאמ ,ןייטשדלוג
 168 .ק ןייטשדלוג

 160 ,146 המלש ןייטשדלוג
 180 ריאמ ,דימשדלוג



 תומשה תתפמ

 299 רזעילא ,טדימשדלוג

 299 הניקתפא ,טדימשדלוג

 462 היתב ,טדימשדלוג

 454 ,453 ןסינ ,טדימשדלוג

 469 ,113 ,110 ,13 אגרש ,טדימשדלוג

 449 ,146 ,142 ,68 םהרבא ,בולוג

 422 הידיל ,הבובולוג

 129 הזור ,ךלוג

 419 (םיחא) יקסבובמולוג

 330 ('זבינופ) קיבמולוג

 363 (קושיקר) ןמלדנוג
 202 .צ ,יקסנוינוג

 271 (הזוחא) הטסוג

 381 ,380 (''לזרבה שיא'') באטסוג
 200 ליוונאז ,ץוג

 203 הקבר ,ץוג

 35 ץיברוג

 327 (ןגנאלופ) ץיברוג
 142 ןרהא ,ץיברוג

 268 לחר-רתסא ,ץיברוג

 257 הירא ,ץיברוג

 289 בד ,ץיברוג

 289 (הביוט) הנינוי ,ץיברוג

 256 והיתתמ ,ץיברוג

 469 ,423 המורפ ,ץיברוג
 257 לחר ,(ןומולוס) ץיברוג

 268 הרש ,ץיברוג

 420 (ןאיליפופ) ןודרוג

 221 ד''א ,ןודרוג

 312 לדיא ,ןודרוג

 261 הדניה ,ןודרוג

 373 םייח ,ןודרוג

 298 ףסוי ,ןודרוג

 270 בקעי ,ןודרוג

 298 הנימ ,ןודרוג

 168 הקבר ,ןודרוג
 421 ,229 ,222 ,213 תימלוש ,הבו'צק*ןודרוג

 174 ,168 חספ ,ןייטש-ןודרוג

 201 לאכימ ,ןורוג

 ךליאו 481 ,259 ,258 ,22 ד'זרוג

 35 (סדנהמ) ןייטשנרוג

 242 (לופשוא) סאקצרוג

 57 ,56 סטנמיגלא ,סאקצרוג

 37 ,32 יקרוג

 127 הרש ,ןיישרוג

 314 ,313 .ו ,סאטואטשוג

 419 ,319 (רכיא) יקסבובי'זג

 142 רתלא ,רטלרביג

 130 הרש ,ןירפלה-ץיבלטיג

 216 .א ,דנבלטיג

 133 לארשי ,ןוזלטיג

 168 ,165 לארשי ,ןילטיג

 360 (הלוגימר) סוי'ציוומדייג

 423 הנריא ,הנקסוא'זייג

 377 ןו'זייג
 477 ,476 השאמ ,(ןורי) לייג

 150 ,91 גנילייג
 246 קושילייג

 449 .י ,(ץישפיל) ליג

 371 ןבואר ,רדליג

 425 ,191 .ז ,יקסניליג
 322 שובייפ ,יקסניליג

 347 (ןאדייק) סיליג

 337 ,336 המלש ,סיליג

 424 לארשי ,ןמליג
 133 רתסא ,ץרווש-סליִג

 248 חנ ,גרובזניג

 248 הדירפ ,גרובזניג

 היבצ ,טיפק האר - היבצ ,גרובזניג

 225 ,206 ,204 ,195 רטניג

 340 םהרבא ,גרובצניג

 299 ךורב-םוחנ ,גרובצניג

 291 חמצ ,גרובצניג

 425 .מ ,קניג

 425 הינוס ,קניג

 324 (קיסס) ספיג

 271 (רעי) יניאריג

 420 ,238 ,228 סארטאיפ ,סאדובריג

 367 ,336 (ןאיקוש) סיניאוודריג

 ,315 ,303 ,302 ,292 ,291 ,266 ,246 יאילוריג

6, 360, 419 

 282 יקסלוריג

 367 (רפכ) סקשוריג

 313 הדא'זריג

 ךליאו 481 ,421 ,259 הלוגיטריג

 424 (רפכ) יאקניניריג

 307 לואש ,שריג

 360 רבדבקעי ,ץיבושריג

 360 הטני ,רתלא-ץיבושריג

 םייח ,ןיעלג האר -- םייח ,לטכג

 295 היח ,לג

 298 סאקימ ,סאטרבואלג

 451 לאומש ,טרובלג

 ,164 ,157 ,155 ,154 לאכימ ,(יקחצי) קנורטבלג
5, 168, 171, 476, 477 

 425 קושידואגלג

 462 ,453 (רויאמ) בוקדלג

 260 םייח ,ןייטשדלג

 456 דוד ,סובולג

 317 דוד ,בוקינדולג

 ךליאו 481 ,463 ,308 ,260 ,259 ,256 ןוולג

 287 בייל ,ךולג

 38 .מ ,ךולג

 316 לאירזע ,ךולג

 252 קלאפ ,ךולג

 301 הנידע ,ןולג
 322 האל-הרש ,קֶשולג

 390 ,316 בד ,זלג

 336 סאלוקימ ,סוי'זלג

 452 ,32 ףסוי ,ןמזלג

 37 .ג ,רזלג

 163 היסג ,רזלג

 196 .מ ,רכיילג

 346 ןרהא ,ןילג
 368 באלסינטס ,סינילג

 133 םייח ,קילג

 317 הכלמ ,קילג

 464 (סדנהמ) ןמקילג

 168 .ד ,ןמקילג

 349 השמ ,ןמלג

 476 לאכימ ,סלג

 332 רתסא ,ץבש-סלג

 449 .א ,זועלג

 477 ,168 ,164 םייח ,(לטכג) ןיעלג

 319 הדוהי ,רפלג

 182 ,179 ,161 ירטימד ,ןירפלג

 275 סיקלג

 348 סחנפ-קחצי ,סירלג

 321 דוד ,יקסמג

 171 ,168 ,165 ,154 לרב ,לפמג

 380 יכדרמ ,הנרמג

 358 בקעי ,ןג
 202 .א ,ןידנג

 330 ריאמ ,לדנג

 386 םלהליו ,טנג

 179 (הנליו) סנג

5 

 200 ,192 ,191 םירפא ,סנג

 265 בד ,סנג

 282 (הנשקו) דנפלג

 228 סאנויסג

 468 לעג

 477 ,425 ,321 אבא ,(ןייטשניו) ןפג

 425 ףסוי ,ןפג

 456 המלש ,ןפג
 175 ,171 ןרהא ,ץיבונפג

 133 ךונח ,ץיבונפג

 142 יכדרמ ,ץיבונפג

 142 לכימ-השמ ,ץיבונפג

 205 םירפא ,ץג

 302 הירא ,ץג

 202 ,201 ,186 דוד ,ץג

 388 ,302 השמ ,ץג

 302 הנינפ ,ץג

 ,165 ,140- 138 ,106 ,100 ,72--69 םלהליו ,הקג
2, 383, 391 

 262 הקואלשוארג

 274 דוד ,ברג

 338 בקעי ,ברג
 93 .י .ל ,ברג

 419 יקסבוברג

 38 הדוהי ,יקסוושזברג

 282 לאקזחי ,לברג

 23 סאנארפ ,סאקסואילברג

 230 ,229 סאנוילברג
 140 ,137 ,133 ,127 בד ,רברג

 359 לשה ,רברג

 172 ,168 ,165 ,164 השמ ,רברג

 469 הינוס ,רברג

 122 .ז ,גרברג

 325 לשרה ,יקסרברג

 325 ףסוי ,יקסרברג
 268 (רעי) ןי'זוגרג
 269 הני'זוגרג

 326 .א ,סאנו'זדרג

 333 קחצי ,רנידרג

 143- 141 םהרבא ,יקסנזדורג

 201 ,196 לארשי ,יקסנזדורג

 472 ,169 ,77 הנדורג

 171 ,168 ךורב ,(רפוג) קינדורג

 ךליאו 481 ,420 ,293 ,260 ,דזורג
 456 (ףרוצ) דזורג

 418 (רפכ) יאי'זורג

 349 (הזוחא) קסבסורג

 370 בייל-םהרבא ,דרבסורג

 317 רסיא ,ןמסורג

 275 קחצי ,ןמסורג

 369 הרופצ ,ןמסורג

 369 הרש ,ןמסורג

 314 .פ ,סוי'ציוואיצורג
 465 ,464 רשא ,שורג

 281 סאנארפ ,סאקסואשורג

 387 ףסוי-לאנתנ ,זרג

 380 רזייל ,סיטו'זרג

 425 סאנוי ,סוי'ציוואי'זרג

 425 היראמ ,סוי'ציוואי'זרג

 51 .א ,סאנוי'זרג

 353 ןנחלא ,רנטרג

 353 םירמ-היח ,רנטרג

 469 ,418 ,265 ,264 הדוהי-םייח ,רנטרג

 353 ,100 ,99 ףסוי ,רנטרג
 469 ,418 ,332 ,265 ,264 הנייש ,(רחש) רנטרג

 457 (הנחמ) ירג

 372 (רעי) יאקואלבירג

 363 סאניטסוגוא ,סָבירג
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 246 סיטוגירג
 151 ביירוגירג
 329 ('זבינופ) סיטייגירג
 362 (ןייסאר) סוי'ציוולגירג

 300 ,299 (הבונאי) סאנוילגירג

 348 (ןאיבולק) סאנוילגירג
 342 .פ ,סאנוי'ציירג
 187 ,185 ןירג

 335 ןרהא-והילא ,ןירג
 271 הלייב ,טלבנירג

 295 הטסוג ,טלבנירג
 295 בייל ,טלבנירג
 371 בייל-השמ ,טלבנירג

 120 ןמלז ,גרבנירג

 ,167 ,162 ,160 ,80 ,71 (הקיא) עשוהי ,גרבנירג
9, 214, 217, 221, 222 

 167 ריאמ ,גרבנירג

 207 ןועמש ,גרבנירג
 420 הטא ,גנירג

 43 ,19 ןמרה ,גנירג
 423 סכלא ,זיוהנירג

 ,145 ,138 ,125 ,91 ,81 ,49 ,13 .ש ,זיוהנירג
6, 394, 450, 463 

 363 (הבודאש) סוינירג
 57 .ק ,סוינירג
 394 דלפנירג

 37 לאומש ,דלפנירג

 360 סוינורב ,סוי'ציווצנירג

 424 הנ'ציווצנירג
 ךליאו 481 ,352 ,260 קושיקנירג

 424 האל ,ןלפק-ןייטשנירג
 269 (הטונייו) ןפשנירג
 259 סויצירג
 ךליאו 481 ,373 ,260 דובקשירג

 424 הינפטס ,הנ'ציבקשירג
 49 .א ,סומרג

 219 ,210 יבצ ,הזימרג
 156 .א ,קינרג

 320 יכדרמ ,ףרג

 ,65-63 ,58 ,54 ,48 ,16 ,15 ,13 ,9 .ל ,לקנופרג

7 68, 72, 13, 78, 79, 83, 95, 106, 116, 
6, 127, 131, 144, 146, 182-178, 192, 
4, 441, 443, 444, 452 

 381 .א ,ןמפרג
 478 ,473 ץרג
 355 םולש ,קרג

 302 םהרבא ,ןושרג
 343 .י ,ינושרג

 304 ןהכה הירא-בקעי ,ןייטשרג
 464 ןבואר ,ןייטשרג

 419 ,305 הקבר ,יקסבונכימ-ןייטשרג

₪ 

 279 הבואד

 ךליאו 481 ,261 ,260 ,241 גואד

 422 .ב ,סיטבוגואד

 ,223 ,217 ,213 ,211 ,210 ,199 ,191 ,190 לָגואד
9, 247 

 424 סאזוי ,הלגואד

 423 הילוי ,הנטרטואד

 ךליאו 481 ,332 ,265 ,261 ןָאיּואד
 421 הסטס ,הנסואד
 419 הקינומ ,השקואד

 419 סארטאיפ ,השקואד
 252 .מ ,יקסרוגובד
 463 ,385 (ריאמ) קרמ ,יקצ'זרובד
 ךליאו 481 ,261 קייבד
 225 טרבד

 322 ,290 ,262 ,247 ,243 (רעי) יאי'צוגד

 425 סארטאיפ ,סיגד

 261 סיסגד

 386 סקמ ,ןאמלהד
 ךליאו 481 ,261 קיניבוד

 256 קסניבוד
 197 ,190 (ילוואש) ןיקבוד

 456 קחצי ,ץיבורבוד
 342 (קושיפוק) סידנירבוד

 319 בייל ,ץיבוגוד
 יאי'צוגד 'ר - וי'צגוד

 77 (היזדאי) הגיוודאי ,ץיזדוד

 307 רב-בד ,ןמדוד

 176 ,171 המיד ,(בוגויפראפ) בודיווד

 354 סאטיווד

 274 סיצאו ,סיקייווד
 380 ,300 ,247 ,242 ,206 ,190 ,176 ,25 קסניווד

 307 (רעי) יאקוירווד

 206 (ילוואש) בודיוד

 163 השאי ,בודיוד
 186 (תרבג) ץיבודיוד

 201 השמ ,ץיבודיוד

 120 ,119 .נ ,ץיבודיוד

 307 דוד ,ןוזדיוד

 456 לאקזחי ,ןוזדיוד
 299 סאמיס ,סוי'צגלוד

 367 (רעי) סיקשיקלוד

 130 בקעי ,יקסנאילבמוד

 209 (ילוואש) יקסבורבמוד

 274 סירבמוד
 237 סארטאיפ ,סאקסואנמוד
 229 סאקסואשמוד
 286 לאיחי ,ןוד
 381 ,380 ןגאדנוד
 ךליאו 481 ,322 ,262 ,261 ,247 ,243 טאיסוד

 322 ,243 טשקוד

 149 טאפרוד

 270 עשוה ,ןמפרוד
 168 ףסוי ,יקסנישוד

 246 היקוזד

 424 (רפכ) יאיגוי'זד

 300 לאלצב-םוחנ ,יקסבורטימיזד
 ךליאו 481 ,352 ,347 ,346 ,262 הבונטד

 462 (הנבוק) לואיד

 229 ,210 סילאב'זדיד

 329 סאנאטנא ,סילו'זדיד

 324 הלגובייד
 212 ןמחנ ,שטייד

 275 הדילייד

 421 הינורב ,סאקסואנייד

 421 סאזוי ,סאקסואנייד
 168 ,157 לדנמ ,ץייד
 335 (קושיווליפ) אבליד
 333 יאי'ציבליד

 465- 462 הניד ,(ןייטשניבור) ןויליד

 465 ,464 ,456 ,454 לאקזחי ,ןויליד

 456 לואש ,ןויליד

 263 הברטימיד

 371 (רפכ ,הווח) הבורטימיד

 248 (טשקינא) טנמיד

 133 לארשי ,ןמטנמיד
 469 רניד

 170 ,168 ,165 ,157 ,154 ,152 אבא ,טנאקסיד
 177 קיזייא ,טנאקסיד
 260 הסריד

 227 ,224 ,211 ,204 ,202 .ג ,ץיבורוטקריד
 329 (ןאיפמופ) אשיד

 ,140 ,137 ,133 ,126 ,125 ,104 ,103 ,16 ואכד

 אטיל תודהי

,302 ,287 ,270 ,230 ,226 ,191 ,170 ,0 

,397-395 ,393-390 ,383 ,382 ,365 ,6 
,450 ,427 ,417-415 ,413 ,410 ,408 ,5 
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 464 לאירתכ ,אבמד

 38 קיציא ,ובמד

 335 השמ ,יקסבובמד
 314 ,312 םהרבא ,רנבמד
 247 ,246 ,228 סאקסוארבמד

 331 ('זבינופ) סאקסוארבמד
 342 (קושיפוק) הטייקסוארבמד
 29 ספלודא ,סישומד
 340 יכדרמ ,יקסמד
 35 (תוחא) ןינד
 425 (רכיא) סאקסואקינד
 25 הקינד
 55 ,19 קרמנד

 ,397 ,392 ,385, 382 ,230 ,228 ,191 ,72 גיצנד
43 

 142 ןבואר ,רגיצנד
 463 לקד

 306 הנשקד

 481 ,418 ,371 ,328 ,263 ,262 ,225 ןאיברד
 ךליאו

 392 קברד

 390 ,288 יכדרמ ,ןיזורד
 209 ,202 .ד ,ןאיורד

 463 ,343 קינקסורד

 241 יאנוקצורד

 425 סאליבופ ,סינאיטקורד

 260 סיקסני'זרד

 ךליאו 481 ,352 ,264 ,263 ,24 קושינושרד

 ה

 149 ודוה

 310 רזעילא ,סדוה
 392 קנהוה
 257 היח ,קינלוב-טיוה

 417 ,22 ,20 ,19 דנלוה

 168 .מ ,גרבצלוה

 422 הנלה ,ןמצלוה

 422 סקמ ,ןמצלוה

 478 הנמוה

 ,406 ,400 ,393 ,392 ,389 ,22 הירגנוה
1, 447, 472, 413, 418 

 28 סויציוואיזדנוה

 210 ,209 (ילוואש) ןמפוה

 450 ,140 .מ ,רלקמפוה

 217 סחנפ ,גרבנפוה

 214 הקבר ,גרבנפוה

 37 .ל ,ץוה

 141 לבייפ-אגרש ,ץיברוה
 132 ,131 הנח ,גינס-ץיברוה

 ,277 ,56-54 ,51 ,39 ,29-27 ,21 ,19 רלטיה
3, 438, 439, 449 

 140 .5 ,דייה

 ,315 ,302 ,301 ,287 ,282 ,271- 269 גורקדייה
6, 348, 364, 365, 387 --390, 429 

 28 ,21 ,19 דראהנייר ,ךירדייה
 390 ,302 ,301 אבא ,ןירפלייה
 103 םהרבא ,ןמייה
 132 ,127 רזעילא ,ןמייה
 28 הצנייה

 396 ,227 ,204 ,203 ,190 ,47 ,45 ,39 ,27 רלמיה
 46 ,28 סנה ,טסגניה
 226 פיה
 196 (ילוואש) שריה
 370 (טניווריש) ןחוטה ןב לרב-שריה



 תומשה תתפמ

 457 ןרוהשריה

 129 םהרבא ,ץיבושריה

 237 רזעילא-קיזייא-קחצי ,ץיבושריה

 220 ,217 ,214 ,187 הבוט ,ץיבושריה

 239 ןמחנ ,ץיבושריה

 268 ,267 (יבצ) שריה ,ןתיול-ץיבושריה

 404 ,396 (יא) הלה

 334 ריאמ ,(ץיבוביל) יללה
 478 וימלה

 255 ('זריב) ןמפלה
 146 .ד ,ןירפלה

 129 לבייפ-אגרש ,ןירפלה

 261 םירמ ,רנטואב-ןירפלה

 313 (לופמאירמ ,בר) רלה

 312 באז-םהרבא ,רלה

 194 ,192 ,186 ןרהא ,רלה

 319 הדלוג ,רלה

 326 לטומ ,רלה

 340 ,245 ,244 ,225 ,185 ,53 ,41 ,25 ןַמה
 180 סנה

 364 דוד-יכדרמ ,ןיקנה

 465 ,464 ,456 הירא ,ןוזלסה
 25 רנפה

 296 ,295 רנפפה

 341 (ןאיבוטיצ) קה

 465 לאונמע ,יסורה

 449 .ז ,גנירה

 28 םרַה

 240 ,106 ,105 ,97 ,93 ,80 ,42 באטסוג ,ןמרה
 252 .ר ,ץיבוקשרה

: 

 481 ,418 ,332 ,331 ,265 ,264 ,261 קינלובו

 ,ךליאו

 423 סאצניו ,סוי'ציוולבו

 419 (תויחא) רבו

 253 יאיפוגו

 253 ,252 סאנוי ,סילאיגו

 רליאו 481 ,282 ,266 ,265 רגו

 260 סאקצדו

 ךליאו 481 ,418 ,324 ,323 ,265 היוו
 145 .י ,סטייוו

 263 יאיקיינייוו

 175 ,174 (רפכ) סיקשירו'צייוו
 168 .ח ,הבלוו

 52 ,28 סאראמדלוו

 242 ןמסוז ,ץיבולוו

 38 בוסלוו

 162 ,127 ,126 ףלודור ,קונוסלוו

 277 (הנליו ךלפ לשומ) ףלוו
 28 טסרוה ,ףלוו

 456 םלושמ ,ףלוו

 65 ,64 (סנה) יבצ ,ףלוו

 347 דוד ,הפלוו

 186 דירפגיז ,הפלוו

 352 הנח ,הפלוו

 130 הינוס ,הפלוו

 456 יבצ ,ץיבופלוו

 35 ,ןוספלוו

 326 (הוולזדופ) ןוספלוו

 382 דוד ,ןוספלוו

 394 טרפלוו

 462 (ןאדייק) טרפלוו

 316 לאלצב ,טרפלוו

 423 .ד ,טרפלוו

 121 הזור ,טרפלוו

 423 הטיר ,טרפלוו

 202 .ש ,טרפלוו

 299 ןתנ ,יקסבוקצלוו

 385 ןואיל ,יקסיבוקלוו

 38 סאקסנישלוו

 464 (זוחמ) יקסבורגנוו

 228 הסוז ,הטוקצנוו

 170 ,165 ,162 ,160 לאימחרי ,קיניובוקסוו

 345 (ראדישוק) סאקסואק'צוו

 462 ןינורוו

 458 קסנאיוכרוו
 ךליאו 481 ,421 ,292 ,266 הנרוו

 422 .ב ,ןי'צשוו

 240 סילטו

 129 רזעילא ,ןירטו

 ךליאו 481 ,349 ,343 ,267 ,266 הבוגיו

 ריגזדיו האר - סיריגדוו

 204 ,192 ,186 .ח ,יקסני'צודיו

 רליאו 481 ,318 ,268 ,267 ,210 ,209 הלקודיו

 261 ,246 ,245 ,40 (רעי) ריגזדיו

 ךליאו 481 ,274 ,268 ,78 קושידיו

 161 הנח ,יקסבלדיו

 79 ןמדיו

 453 ןבואר ,יקצדיו

 289 ,288 יאטובזיו

 ךליאו 481 ,269 ,268 ,261 ,240 ,239 ןו'זיו

 363 (רעי) יאנו'זיו

 259 (רעי) ץיי'זיו

 370 ,348 ,325 ,288 (ןויכרא) לאטנזיו

 טבוטיו האר - סאטואטיו

 177 ,72 ,33 קסבטיו

 50 ,28 טבוטיו

 424 .פ ,הטינוטיו

 179 קיציא ,גרבנטיו

 35 .מ ,סנטיו

 423 הנסואקטיו

 29 סילאב ,סוקטיו

 252 ,251 השמ-םהרבא ,דניקטיו

 324 סאנאטנא ,סילידייו

 324 סאנוי ,סילידייו

 ךליאו 481 ,269 רווייו

 385 ,384 ארווייו

 260 סוקטייו

 308 סיקשוקטייו

 29 סאנארפ ,סאקסואנייו

 129 ןועמש ,גרבנייו

 ,390 ,387 ,334 ,316 ,315 ,271-269 הטונייו

 ךליאו 1

 85 ריאמ ,רנייו

 168 הגייפ ,רנייו

 360 המלש ,רנייו

 אבא ,ןפג האר - אבא ,ןייטשנייו

 462 לבייל ,ןייטשנייו

 214 רתסא ,סייו

 262 רסיא ,דרובסייו

 418 ,265 באלסינטס ,טראכיו

 462 לאומש ,וכיו

 469 הליצ ,ןייטשדליו

 ,468 ,425 ,341 ,325 ,275 ,271 ,243 ,24 ןוליו

 ךליאו 1

 212 יליו

 247 סאמאיליו

 54 סאנוי ,סישייליו

 361 סאמיליו

 243 יקיליו

 287 יאישיליו

 ,52 ,50- 36 ,32 ,31 ,28 ,25- 22 ,20 ,15 הנליו

3 56, 60, 64, 70, 13, 77, 78, 81, 91, 96, 

3, 106, 125, 127, 142, 147, 148, 152, 

2, 163, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 
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,204 ,200 ,198 ,195 ,192 ,190- 188 ,9 

,241 ,238 ,229 ,222 ,216 ,212 ,209 ,6 

,217-215 ,265 ,257 ,255 ,250 ,246 ,4 

,331 ,329 ,321 ,320 ,316 ,311 ,298 ,5 

,386- 384 ,380 ,370 ,343 ,339- 337 ,4 

,438 ,436 ,433 ,432 ,428 ,422 ,421 ,8 

,465- 461 ,458 ,456 ,455 ,452 ,449 ,8 
418- 475 ,7 

 320 סאזוי ,סוינליו

 38 ,36 ,35 ,33 ףלוו ,יקסנליו

 304 עשוהי ,יקסנליו

 168 ,165- 163 ,157 ,154 ,152 ןרהא ,קו'צנליו

 129 הילדג ,קו'צנליו

 42 סאקסניצליו

 333 לואש ,קליו

 ,279 ,277 ,213-271 ,129 ,24 ,23 קשיבוקליו

2, 314, 334, 335, 373, 419, 456, 481 
 ךליאו

 312 יקסרי'זוקליו

 ,256 ,252 ,251 ,129 ,122 ,41 ,24 ,23 רימוקליו

7, 261-259, 268, 213 -275, 288, 300, 
8, 309, 324, 326, 341, 342, 344, 368, 

 ךליאו 481 ,460 ,456 ,373 ,0

 ךליאו 481 ,424 ,353 ,341 ,325 ,275 ,24 יקליו

 301 ,300 (רעי) סישואיקליו

 311 דוד ,ןיקליו

 381 ,380 ואדניו

 473 ,152 ,151 ,136 ,127 ,106 ,67 ,53 הניו

 253 לרב ,קיניו

 249 סנומ ,קיניו

 253 רזעילא-לאכימ ,קיניו

 254 הנימ ,קיניו

 253 םירפא-יבצ ,קיניו

 449 הרופצ ,קיניו

 254 ,253 המלש ,קיניו

 175 ה'לבייט ,יקסשיניו

 29 סארבאסק ,סויצניו

 251 .ב ,יקצניו

 314 הדוהי ,ןייטשלקניו

 326 הנוי ,רניו

 264 בקעי ,רניו

 326 לבייפ ,רניו

 264 המלש ,רניו

 312 לאלצב ,ןייטשניו

 331 השירג ,ןייטשניו

 321 ףסוי ,ןייטשניו

 131 יול ,ןייטשניו

 132 ןועמש ,ןייטשניו

 324 (קושיזיפס) סילייגסיו

 381 יקסרובדוקוסיו

 28 יקוסיו

 ךליאו 481 ,319 ,277 ,276 רובדיקוסיו
 298 הנשוש ,לזימ-ןרטשנסיו
 187 ,185 (ילוואש) ץיו
 200 ןמרה ,ץיו

 222 לארשי ,ץיו

 222 הקבר ,ץיו

 320 .י ,סאציו

 ,425 ,419 ,279-277 ,213 ,237 ,133 ןלאבריו

 ךליאו 481 ,3

 223 ,222 .י ,יקסנילבריו

 ,338 ,315 ,292 ,291 ,288 ,285 ,266 ןאיבושיו

2, 359 
 ךליאו 481 ,279 ץיניטשיו

 ךליאו 481 ,425 ,305 ,304 ,280 ,279 ,172 יישיו

 ךליאו 481 ,342 ,280 הטנישיו

 130 ,129 היבצ ,ןיקשיו

 345 ,286 ,285 סיקשיקידלו
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 297 סאמורי ,אקדלו
 3713 (יקאש) רדלו
 454 הדוהי ,יקסבדולו
 297 יקשינולו
 331 יאי'זלו

 334 סילורק ,הקטלו
 422 הטונד ,הנקטלו
 36 יקול"היקילו
 363 (השרוח) הבודאינלְו
 457 ובוקלו
 462 .ב ןרוו ,שלו
 226 סאפטס ,סאגנ)]
 ,281 ,280 ,250 ,156 ,129 ,78 ,24 ,23 הלוגי'זדנו

 ךליאו 1

 299 ריאמ ,רדנו
 299 ץיבסנו
 298 סאבולסנו
 229 ,228 טאקסואלצנו
 213 ,207 ,205 הטייקסואלצנו

 298 סיזאק ,סוקצנו
 461 ןימינב ,טסו
 265 (היוואו) סאקסואיליסו
 419 סאנגיא ,סאקסואיליסו
 329 סאסקלא ,סאקסואיליסו
 424 הילימא ,הנקסואיליסו

 345 ,286 ,285 (תולעת) בייליסו
 241 קושיליסו

 169 ,168 ,157 ,154 לארשי ,(וקנליסאו) יקצינלסו
 307 יאיקשיקלסו
 337 יכדרמ"םהרבא ,רלסו
 35 .א ,םאדרסו
 141 ןנחלא ,ןמרסו

 237 בייל ,ןמרסו
 356 בקעי ,ןיבארָצְו
 295 בקעי ,סקו
 295 הקבר ,סקו
 281 ןועמש ,סקו

 ךליאו 481 ,333 ,309 ,282 ,281 ,240 הנשקו
 168 ,91 בקעי ,יקסבוברו
 142 ,141 דוד ,יקסבולב'זרו

 ךליאו 481 ,387 ,291 ,283 ,282 ןא'זרו
 215 ,214 ,202 םייח ,סיירו
 386 הלרו

 277 ,249 (רעי) יאקינרו

 388 ,365 ,287 ןקנינימסרו
 419 רתסא ,לופרו

 419 לחר ,לופרו

 422 סאדאלו ,סאקי'צרו
 464 ,457 אטוקרו
 168 לקעי ,יקסבובשרו
 168 הינאפ ,יקסבובשרו
 132 הנא ,יקסבשרו

 ,125 ,85 ,77 ,69 ,53 ,45 ,38 ,25 ,20 ,19 השרו

2, 176, 198, 222, 223, 287, 302, 316, 
5, 381, 389, 394, 451, 454 

 ךליאו 481 ,332 ,283 יקשו

 ד

 380 ,100 ראואז
 43 ץנארפ ,לקואז
 294 סיקסדובז
 274 סינאלוב'ז
 35 סאקסניב'ז
 380 שריה ,בולאווגז
 284 רתלא ,יקסרוגז

 252 סארטאיפ ,סיקסנאיגז

 ,227 ,204 ,192 ,189- 187 ,186 ,37 ,24 ,23 רג'ז
9, 230, [23, 238, 253, 267, 283 -285, 

7, 293, 300, 301, 333, 334, 344, 350, 

2, 357, 364, 367, 368, 420, 463, 481 
 ךליאו

 281 לביפ ,יקסרגז

 332 ,329 ,265 (רפכ ,רעי) קייד'ז
 282 םייח ,בוז
 423 הטונד ,סאבובוז

 423 סיאדלו ,סאבובוז

 423 .פ ,הנרבוז

 277 סאקיצרבוז
 262 סאקסדווז
 336 (לטולפ) סיניוו'ז
 361 (רפכ) קישילווז

 277 (רובדיקוסיו) סאטואטו'ז

 282 סאטסוק ,סאטואטו'ז

 275 לדוי-םייח ,רייוז

 423 היראמ ,הטייקסואטלו'ז
 258 (ד'זרוג) לדנוז

 ךליאו 481 ,345 ,323 ,285 ,265 ילסו'ז
 287 ןרהא ,ןמסוז
 142 לבייפ ,ןמסוז

 169 ,167 ,162 ,80 ,71 הדוהי ,ץיבופוז
 133 ,131 המלש ,ץיבופוז
 276 סיקסבוקו'ז
 207 הנקו'ז
 362 ,237 סקו'ז

 239 (ןאיטוא) סקו'ז

 239 (ןאיטוא) טרו'ז
 37 .ש ,ןירוז

 ,345 ,286 ,285 ,106 ,104 ,100 ,69 ,24 רמז'ז
 ךליאו 481 ,9

 97 סירומ ,קינלט'ז

 455 ובוניישט]
 255 ,254 הוואי'ז

 335 לבייל ,גרביז

 171 לארשי ,גיז

 22 סינוגי'ז

 320 סיראוודי'ז

 ךליאו 481 ,463 ,309 ,286 ,282 קידי'ז
 35 ויז

 302 (קינקול) ויז
 368 אבא ,ויז

 368 ,347 ךורב ,ויז
 351 דוד ,ויז

 186 (ילוואש) .י .ח ,ויז

 419 היח ,ויז

 351 קחצי-םייח ,ויז
 465 ףסוי ,ויז

 351 ,350 לארשי ,ויז
 406 האל ,ויז

 364 ילתפנ ,ויז

 243 (לשריה) יבצ ,ויז
 301 םולש ,ויז

 303 הזור ,ץיבוניבר-ויז
 345 (בוקדי'ז) סוקטי'ז

 ,222 ,220 ,217 ,207 ,203- 201 ןרהא ,קינראגייז
208 

 102 .ש ,ןוסלדייז
 456 ריאמ ,רונשנדייז

 ךליאו 481 ,368 ,346 ,286 םיי'ז

 320 סיסאטס ,המיי'ז

 481 ,423 ,344 ,334 ,287 ,286 ,284 ,228 למיי'ז
 ךליאו

 173 ,171 בייל ,בצייז
 477 אביקע ,בצייז
 258 (ד'זרוג) רבליז

 322 בייל ,רבליז

 102 .א ,גרבליז

 אטיל תודהי

 33 ןמרבליז

 259 (הלוגיטריג) ןמרבליז
 224 ,223 הנח ,גייווצרבליז

 214 לארשי ,ןייטשרבליז
 329 (תורעי) הקנאילי'ז
 321 (קולאס) סאנוילי'ז
 249 סארטאיפ ,סינוילי'ז
 271 סוינרב ,סאקסנילי'ז
 213 ,205 םייח ,יקסנילי'ז
 215 ,213 הרש ,יקסנילי'ז
 476 הנשוש ,ןומיז
 124 סיוולמיז

 155 ,154 השמ ,ץיבלמיז

 ,176 ,171 ,37 ,32 ,31 ('יסיגרוי'') (ךינה) .ג ,ןמיז
2 

 104 .י ,ןמיז

 164 ,162 ואיל ,ןמיז
 142 לאימחר ,ןמיז
 263 הרופצ ,רקוט-ןמיז

 132 לזייר ,ללוב-דניקסיז

 342 (קושיפוק) סינוקיז

 347 ,346 (םיסוס-תווח) סאניגרי'ז

 416 ,394 ,120 ,119 ןימינב ,ןירכז
 38 .ל ,ןידלז

 279 יאול'ז

 249 הלייק ,יקסדולז
 462 לקני ,בוקינזל'ז

 321 הטיג ,יקסנאיבילז

 419 ,174 (רפכ) יאויל'ָ

 369 הביל ,ןמגילז
 369 ןבואר ,ןמגילז
 423 .ע ,הטיי'ציווקניל'ז

 248 ,247 (טשקינא) ןמלז
 405 גרובצלז

 345 ןסיג ,גרובצלז
 130 לאוי ,גרבצלז

 318 הטרב ,יקצדורוג-גרבצלז
 456 (הנבוק) רצלז

 211 ןושרג ,יקשיטיאמ'ז
 33 סיטיימ'ז

 261 (קייבאד) סיטיימ'ז

 425 (רפכ) סימקטיימ'ז
 324 (קיסס) סאקצמז
 422 סאקי'צשמז

 245 סוי'ציוואיקנז
 305 בד ,ץז
 253 היסיצז

 457 ובונל'צז

 211 (ילוואש) קז

 246 ןהכה םהרבא ,ק'ז
 420 לחר ,טוקז

 425 סאטואטיו ,סוי'ציוואיק'ז
 229 (החפשמ) סקז

 292 (הבוטיר) סקז

 214 (ילוואש) סקז

 267 הרופצ ,ןרוק"סקז
 142 השמ ,רז

 345 (הווח) יאניגר'ז

 424 סאנוי ,סאנורז
 424 הרטפ ,סאנורז
 257 הבמרז

 304 (יידזאל) הבמרז

 ךליאו 481 ,359 ,338 ,308 ,292 ,285 ןר'ז
 426 ,425 סיליפואית ,סאקסואנר'ז
 352 (קורק) סאקנרז

 240 ,129 (ינר'זא םג האר) יסרז
 282 הנח ,ןיצרז
 423 ןיקרז



 תומשה תתפמ

 478 בושז
 38 .י ,ןילישז

 275 (הרייע) הבלשז

 462 .י ,רָפָשו

 ח

 294 לאקזחי ,שדח

 465 ,456 (הנבוק) שודוח
 465 םירמ ,שודוח

 277 סוי'ציוורדיווח

 ךליאו 481 ,390 ,388 ,387 ,288 ,287 ןאדייווח

 341 (ןאיבוטיצ) ןאדייווח
 420 הטיג ,יקסבומיטח

 297 ןויצ-ןב ,טייח

 161 הבוד ,טייח

 297 שריה ,טייח
 200 .נ ,טייח

 345 םולש ,טייח

 292 .ח ,ץיבוטייח

 221 ,219--217 ,205 ,200 הנח ,(ןייטשניו) ןיטייח
 185 .ל ,ןיטייח

 221 ,220 הבב ,ץיבומייח

 38 םייח ,ץיבומייח
 392 בוניח

 476 ,405 הפיח

 229 ,228 ,224 ,223 .שדו .י ,ןיזולח

 380 ,132 רכששי ,יקסבלימח

 305 ,280 ריאמ ,יקסבלימח

 321 הרופצ ,דיסח
 465- 462 הלב ,ןמסח

 464 ,463 ,456 דוד ,ןמסח

 469 הנלה ,סלקצח

 471 בו'צשורח

 326 (הוולזדופ) םחנמ ,טירח

 456 (הנבוק) שרח

 ט

 258 (ד'זרוג) ראואט

 37 .א ,רטואט

 293 (רפכ) סיליפארואט
 352 (קורק) רקאט

 425 הבב ,יקסירובט

 272 ריאמ ,יקשירובט
 243 שואידט

 468 ןארהט
 32 .ל .ז ,בוט

 315 המלש ,בוט

 288 ,287 (רפכ) ןיבוט
 449 .י ,ןיבוט

 369 ,349 יאיניבוט
 462 סדוט

 37 לאינד ,סדוט
 ךליאו 481 ,288 ןאיווט

 356 לבייל ,ץיבולווט

 ךליאו 481 ,387 ,360 ,359 ,292 ,288 רווט

 ,250 ,249 ,240 ,196 ,192 ,185 ,142 ,22 ,גירווט

3, 255, 267, 269, 2710, 287 -289, 301, 

5, 348, 360, 364, 369, 3712, 453, 456, 481 
 ךליאו

 309 סאליטוט

 347 ,346 (ףארג) ןבלטוט

 333 הטרב ,(קליו) ןמביוט

 33 הלוט

 250 סישולוט

 465 ,464 קסמוט

 271 סאדאלו ,סוקמוט

 425 רתסא ,ןוט

 425 ,357 ,228 הלופ ,רקוט

 478 הדרוט

 ךליאו 481 ,290 ,243 טנומרוט

 405 ,401 ,392 ,391 ןרוט

 65 םואבנרוט

 130 .א .י ,יקצרוט

 371 לאנתנ ,קרוט

 132 הביל ,טלאו-יקסרטט

 391 ףוהנגיט

 310 ,240 היח ,רגיט
 320 יבצ ,רגיט
 462 (ד''וע) לטייט

 163 לאכימ ,לטייט

 174 ,171 ריאמ ,ץיבונייט

 464 (החפשמ) ץייט

 133 והילא ,ץייט

 423 סאנוי ,סיקסרשייט
 212 לסוי ,רכיט

 ,273-271 ,269 ,258 ,253 ,72 ,53 ,22 טיזליט
8, 282, 288, 296, 317, 326, 327, 348, 
3, 354, 364, 387 

 334 ןאי ,ןיטליט

 335 (רפכ) סוי'צליט
 168 היוז ,טניט

 300 סאזוי ,סיניניט
 278 (ינמרג) ץיט

 137 םייח ,ןיטקיט

 458 יסקיט

 395 לוריט

 ךליאו 481 ,309 ,290 ,284 ,282 הלשקריט

 ,282 ,266 ,258 ,247 ,246 ,214 ,196 ,129 זלט

5, 288, 292-290, 301 -303, 308, 315, 

6, 337, 359, 360, 421-419, 453, 481 
 ךליאו

 301 סאדאט ,השפלק-טַלָט

 324 (קיסס) סילאילט

 418 סאנוילומט

 281 סאקסואשומט

 342 (קושיפוק) סאנוישומט
 275 ,102 דוד ,השמט

 38 עשמט

 447 ,446 ,179 ,144 עשוהי ,יפ-ןט
 253 סוקסֶט

 168 הטלא ,רפט
 469 ,168 דוד ,רפט

 259 לאומש ,ץט

 463 ,462 שאקט

 260 סאדאלו ,סאקסואנקט

 343 ,280 .מ ,בוארט

 343 ,280 .ד ,ןמשיילפ-בוארט

 250 סוי'ציוולגירג ,סוי'ציוואינוברט

 478 ,449 ויזיברט

 53 ,25 הקנילברט

 ךליאו 481 ,322 ,293 ,292 ,240 ןיגרט

 459 יקציאורט

 243 לארשי ,ביורט

 360 ,292 לואש ,ביורט

 302 הרש ,ביורט

 201 ףסוי ,רודלפמורט

 399 ,391 ץנורט
 147 היעשי ,קנורט

 456 לאכימ ,סופסורט

 228 הפוי-סופסורט

 420 .ר ,הפי-סופסורט

 424 רטויפ ,בומיפורט

 ,323 ,319 ,285 ,277 ,276 ,265 ,263 ,249 יקורט
8, 339, 345, 418, 419 

 175 ,171 אשימ ,ןישורט

 371 םייח-בקעי ,ןיקשורט
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 133 טדאטשנייזרט

 241 (ןארוא) הלירט

 277 ,276 סינומירט

 389 סישימירט

 344 (ןאשרוק) ץירט

 ךליאו 481 ,293 ,284 ,228 ,198 קישירט
 129 המלש ,גרבנטכרט

 288 יבצ ,בולרט

 294 בד"םהרבא ,אנרט

 228 סאטרוק ,סירנפרט

 283 סינלקפרט

 465 ,464 ,462 ,454 באז ,יקשינקרט

 307 (הבוקניל) אקשרט
 ךליאו 481 ,463 ,294 ,ןוקשרט
 37 ,32 בולקשט

 463 ,32 טנקשט

 344 (ןאשרוק) יקסבוחינרשט

 ף

 275 יאיקא'צואי

 371 רדנס ,בולבי

 38 .י ,יקסבוקולבי

 390 ,271 ,270 ןמלז ,ץיבולינבי

 270 דוד-השמ ,ץיבולינבי

 465 ,464 ,462 ,456 לארשי ,ץיבורבי

 187 ,185 בורוגי
 422 הילטנ ,הבורוגי

 326 השמ ,ץיבונילגי

 325 לאומש ,ץיבונילגי
 275 סיקשינימגי
 390 ,387 ,287 ןמרה-ךירדירפ ,סיטשקאי-טסגי
 ,91 ,68 ,64 ,53 ,43- 41 ,37 ,25 ,21 לרק ,רגי

5, 189, 225, 235, 237, 240, 241, 243, 

4, 246, 250, 252, 258, 264, 265, 271, 

3, 275, 284, 286, 295, 312, 318, 324, 
6, 331, 339, 341, 352, 359, 368 

 333 (ןאיליפופ) הדאוי
 23 ספלודא ,אקדאוי

 338 ,308 (רפכ) קושישאבוי
 22 ,21 היבלסוגוי

 221 .א ,דוי

 363 (רפכ) הפודוי
 422 הטיג ,ץיבלדוי

 131 קחצי ,ץיבלדוי
 275 םייח ,יקסבלדוי

 238 (ןאיטוא) ץיבולדוי
 419 ריאמ ,ץיבולדוי

 362 הנח ,קיניו-ןמלדוי

 213 ,209 ןאהוי
 464 גרובסנהוי
 472 ,415 ,22 ווי

 389 טו'זוי
 ךליאו 481 ,294 טני'זוי

 273 הנָאיזוי
 457 ץיבופזוי

 343 .ח ,ןֶַטוי

 38 .מ ,סילאכוי
 35 ןוסלכוי

 171 ,161 קיציא ,בוקינכוי
 422 (רפכ) סקשילדנוי

 311 סיקשונוי
 329 (ןאיפמופ) סילינוי

 248 סאקינוי
 ךליאו 481 ,418 ,332 ,294 ,284 לקשינוי

 340 לדוי ,ןוזננוי
 38 .ח ,הדֶסוי
 ךליאו 481 ,295 ,294 ,24 ןיאווסוי

 21 ץנייה ,טסוי



00 

 37 .א ,ץיבלסיי
 316 הירא ,ץיבלסוי
 316 לאיגד ,ץיבלסוי
 316 הירא ןב לאינד ,ץיבלסוי
 316 םחנמ ןב לאינד ,ץיבלסוי
 240 ףסוי ,ץיבלסוי
 316 (גירוואט-טוטשיינ) ףסוי ,ץיבלסוי
 316 לארשי ,ץיבלסוי

 390 ,316 לדנמ"םחנמ ,ץיבלסוי
 240 שובייפ ,ץיבלסוי
 323 ןימינב ,ץיבולסוי
 367 (ןאיקוש) סא'צוי
 419 סיסאטס ,סוי'ציוואיצוי
 360 סילוא ,סיטיאבוקוי

 305 (רעי) 'ץיאנקוי
 342 (קושיפוק) סאטנקוי

 ,297 -295 ,271 ,249 ,132 ,130 ,24 ,22 גרוברוי
1, 355, 358, 363, 425-423, 463, 481 
 ךליאו

 294 (לקשינוי) סיטיאגרוי

 307 (רה) יאי'ציאגרוי
 253 סיטייגרוי
 288 סאנוי ,סאליגרוי

 426 (רפכ) סיקשיגרוי
 174 'ץיבלגרוי

 ,105 ,94 ,87- 85 ,79 ,76 ,74 ,67 ,66 ,64 ןדרוי

100 
 425 סאזוי ,סוי'ציוואירוי
 424 סאנאטנא ,סוקרוי
 241 הביל ,יקסנקרוי

 335 (קושיווליפ) סוי'ציווקשוי

 228 סאלוקימ ,סוי'ציווקשוי

 457 יגלאפוז-דזי
 ךליאו 481 ,340 ,319 ,298 ,297 ,163 ,24 הנזי

 302 םהרבא ,ץיבורינזי
 289 הינה ,רנזי
 204 (ילוואש) סחי
 ךליאו 481 ,463 ,298 ,255 קולי

 132 רזעילא ,ןילי
 423 רתסא ,ןילי

 469 ,423 (היסוב) .ד ,ןילי
 ,160 ,157 ,156 ,146 ,132 ,127 ,95 םייח ,ןילי

1, 163, 168 -170, 421 
 ,179 ,161 ,127 ,106 ,96 ,58 ,14 ,13 ריאמ ,ןילי

2, 235, 418, 469 
 259 לחר ,ימי

 307 סאקסואני
 ,274 ,163 ,152 ,133 ,101 ,96 ,24 ,23 הבוני

8, 321, 324, 370, 453, 456, 458, 
 ךליאו 481 ,464 ,2

 370 (טניווריש) קוני
 250 סאניטסוי ,סאקסואשוני
 206 סיקסבשוני

 353 סארטפ ,סייטישוני
 274 סישוני

 ,334 ,301 ,300 ,286 ,284 ,213 ,212 ,24 קושיני
 ךליאו 481 ,463 ,425 ,2

 369 סוינורב ,סאקסואקני
 420 ,371 (רמוכ) .ל ,סאקסואקני

 347 סאנוקני
 228 סוקני
 242 (לופשוא) סוי'ציוואיקני
 456 (רחוס) ץיבלקני
 365 ןימינב ,ץיבלקני
 351 ,350 ףסוי ,(בקעי-ןב) ץיבלקני
 351 קחצי ,ץיבלקני

 307 סוי'ציבסי
 307 סיטיאקוסי

 329 ('זבינופ) סיטייסי

 229 ,228 ,205 ,58- 55 .ד ,סיטייסי
 239 (אפור) סאניסי

 286 ,263 קחצי ,יבקעי

 37 .ש ,ןוזבוקעי

 362 בקעי ,ןוסבוקעי

 288 (גירוואט) הפי

 130 רתסא ,הפי

 130 הנר'צ-רתסא ,הפי
 163 לאלצב ,הפי
 130 דוד ,הפי

 345 ןורהא-דוד ,הפי

 35 ןמלז ,הפי

 424 םייח ,הפי

 142 קחצי-םייח ,הפי

 142 יכדרמ-קחצי ,הפי

 130 םייח-יול ,הפי

 333 השמ ,הפי
 456 חנ ,הפי

 465 ןתנ ,הפי

 331 קודצ ,הפי
 149 ןפי
 37 .א ,יקסבוצי
 419 ,319 (רכיא) יקסנו'צי

 לאכימ ,קנורטבלג האר - לאכימ ,יקחצי

 253 סוקצי

 466 ,461 ,460 ,458 היטוקי

 459 ,458 קסטוקי

 סיטשקאי-טסגי האר - סיטשקי

 371 ,370 (טניווריש) ןחוטה ןב םחורי
 478 בובלסורי

 457 ,37 לוולסורי

 452 ,159 ,38 ,30 םילשורי

 ,193- 191 ,189 ,187 ,186 ,76 רזעילא ,ימלשורי

8, 201, 202, 204, 205, 207, 216-212, 
1, 222, 224, 228-226, 230, 240, 247, 

8, 250, 285, 292, 307, 328, 331, 332, 
4, 341, 345, 363 

 327 יכדרמ ,ימלשורי

 96 המלש ,יקסבומרי

 250 ץיבייעשי

 (בונאפשאי 'ץיבונוימס םויטרא) םהרבא ,ןפשי
6, 477 

 324 (קושיזיפס) סוי'ציווקשי

 ,247 ,216 ,113 ,36 ,35 ,30 --תנידמ ,לארשי
0, 461 

 351 ('זורק) לספש ןב לארשי

 345 (ןאדייק) בולארשי

 224 ,9 דוד ,ילארשי

 כ
 347 (ןאדייק) ןגכ
 345 םהרבא ,ןגכ
 299 םייח ,ןגכ
 424 ףסוי ,ןגכ

 424 טרגרמ ,ןגכ
 143 (תרבג) ןהכ
 273 ןרהא ,ןהכ
 364 םירפא ,ןהכ
 127 הירא ,ןהכ

 469 ,347 ,244 ,160 ,146 ,59 לרב ,ןהכ
 419 ,358 ,305 ,280 הילדג ,ןהכ
 350 בד ,ןהכ

 146 .ח ,ןהכ
 344 ריאמ ,ןהכ
 358 יכדרמ ,ןהכ
 340 המלש ,ןהכ
 321 ןועמש ,ןהכ

 אטיל תודהי

 38 המלש ,קדצ-ןהכ
 אריפש האר - אריפש-אנהכ
 325 לקנעי ,ץיבונהכ
 462 הירכז ,סלאווכ
 132 היח ,ןיול-סאווכ
 250 סוקטֶכ
 248 השמ ,ןוזבלכ
 423 הנלי ,הניפולכ
 252 (םאנויריפסכ) סיקסרפסכ
 99 ץכ
 35 (ןיצק) ץכ
 274 (רימוקליו) ץכ

 340 (ןֶארפ) ץכ

 189 םהרבא ,ץכ

 230 ,222 ,204 ,199 ,194- 191 ,186 ןרהא ,ץכ
 361 לאומש"ןרהא ,ץ''כ

 310 רתסא ,ץ''כ
 242 לידנוז ,ץ"'כ
 297 ןמלז ,ץכ

 265 אנח ,ץ''כ
 317 .י ,ץ"'כ
 287 ףסוי ,ץכ
 310 בקעי ,ץי'כ
 447 קחצי ,ץ"'כ
 256 לארשי ,ץכ

 326 (הוולזדופ) לארשי ,ץ''כ

 310 ריאמ ,ץ''כ
 314 יכדרמ ,ץ"'כ
 359 השמ ,ץכ
 256 םוחנ ,ץכ
 239 ןמלק ,ץכ

 222 ,206 ,195 ,186 לאומש ,ץכ

 379 הטילמרכ

, 

 258 ןלאגואל

 336 (רפכ) יאקנלמואל
 396 ,392 גרובנואל

 419 היפוס ,הטיינירואל

 361 סיריגפיאל

 161 (ערעמ) םירמ ,ןאל

 265 (רֶגַ) ץאל
 416 ,465 בובל

 426 ,425 סילובל

 420 (רפכ) הוואנובל

 311 ראנובל

 ףסוי ,ץיבוביל האר - ףסוי ,איבל
 274 הדויבל

 346 שריה ,ןיקטויבל

 239 (ןאיטוא) רויבל

 363 ריאמ ,שויבל

 296 ,295 לטומ ,שויבל

 281 חספ ,יקסבונבל
 281 הרש ,יקסבונבל

 380 (לופמאירמ) יקסנבל
 300 (רטוש) סבל
 421 הנילכימ ,הנטנגל

 311 הסגל

 390 ,365 ריאמ ,ןודל
 100 ןמהל
 317 .מ ,יקסבובול

 477 ,319 ,281 ,77 ,53 ,25 ,ןילבול
 11 .מ ,יקצבול
 467 ,35 .ש ,יקצבול

 348 ,313 ,119 הבוניוודול

 415 ,405 ,190 ,131 ,77 'זדול
 343 ,342 (ינמרג) הוול
 229 (ילוואש) טיוול



 תומשה תתפמ

 288 לרב ,טיוול

 301 ןימינב ,הטיוול

 380 (רטוש) סטיוול

 379 םירמ ,סטיוול

 282 ,281 סירגאד ,סיוול

 295 (גרוברוי) סקציוול

 256 דוד ,קיוול

 225 ,188 ,55 ,43- 41 ,39 ,28 ,27 ךירנייה ,הזול

 282 (ינמרג) ץטול

 108 (ןייסאר) יול

 420 הקצנא ,יול

 37 סירוב ,יול

 368 ןרהא-עשוהי ,יול

 273 ףסוי ,יול

 168 ,166 ,163 בקעי ,יול

 100 הינוס ,יול

 100 הקבר ,יול

 338 ,337 הדור ,יול

 168 הנייש ,יול

 224 ,222 המלש ,יול

 338 ןויצנב-המלש ,יול

 331 םהרבא ,טיול

 329 השמ ,טיול

 321 יבצ ,טיול
 251 היטק ,ץיבוש-טיול

 465 ,458 ,457 (הנבוק) ןטיול

 38 ,35 לבייפ ,ץטיול

 37 ןיול

 35 (תוחא) ןיול

 314 (תירבה תוצרא) ןיול

 35 (סדנהמ) ןיול

 308 (קינסומ) ןיול

 95 (החפשמ) ןיול

 170 םהרבא ,ןיול

 333 ןהכה םהרבא ,ןיול

 254 ןמלז-םהרבא ,ןיול

 477 ,476 קינב ,ןיול

 337 ,336 השירג ,ןיול

 ,80 ,71 ,50 ,38 ,37 ,32 ,30 ,14 ,13 ,9 בד ,ןיול

5 147, 159, 168, 175, 179, 182, 192, 224, 

7, 452, 465, 469, 474, 475 

 132 דוד ,ןיול

 281 (הנשקו) דוד ,ןיול

 142 (בר) דוד ,ןיול

 354 שונייב-ודוד ,ןיול

 216 ,214 הסדה ,ןיול

 ,452 ,161 ,146 ,122 ,72 ,65 (יבצ) שריה ,ןיול

4, 469 

 35 .ח ,ןיול

 371 ףסוי ,ןיול

 354 קחצי ,ןיול

 258 ריאמ ,ןיול
 132 (הרומ) השמ ,ןיול

 169 ,160 ,106 ,80 ,71 השמ ,ןיול

 300 םוחנ ,ןיול

 462 ןמחנ ,ןיול

 298 רזוע ,ןיול

 469 ,107 ,13 לאפר ,ןיול

 130 לאומש ,ןיול

 252 שריה-לאומש ,ןיול

 355 לרמש ,ןיול

 469 לחר ,ץיבומרבא-ןיול

 355 היח ,רדניכ-ןיול

 247 הדוהי ,סאניול

 316 בקעי ,ןוזניול

 261 הניד ,ןוסניול

 222 .ז ,ןוסניול

 246 ףסוי ,ןוסניול

 317 יכדרמ ,ןייטשניול

 ,388 ,387 ,365 ,302 ,301 ,287 ,284 הבוקיול

 ךליאו 481 ,0

 465 ,462 ,461 קיזייא ,ןתיול

 268 לסיז ,ןתי;
 130 ףסוי ,ןתיול

 464 ,456 קחצי ,ןתיול

 113 השמ ,ןתיול

 464 ,38 .ר ,ןתיול

 387 ,365 קחצי-םולש ,ןתיול
 19 גרובמסכול

 476 םירמ ,יקסנאימול

 78 ןודנול

 205 ,203 ,202 ,186 הבב ,ץנול

 349 לדנוז ,ץנול

 226 ,220 ,205 ,203- 201 ,198 ףסוי ,ץנול

 174 ,171 ,168 ,166 ךורב ,יקסנאיפול

 142 שריה ,יקסנאיפול

 168 לחר ,יקסנאיפול

 130 לבייפ-אגרש ,יקסנאיפול

 222 ,210 קצול

 455 טוקול

 299 (רפכ) יקול

 354 ,353 ,283 סאנארפ ,סיקאי-סיקול

 461 יקשיקול

 259 סאזוי ,סאנימקול

 481 ,420 ,303 ,302 ,292 ,266 ,238 קינקול

 ךליאו

 ךליאו 481 ,373 ,303 ישקול

 457 ישקול

 352 סארטפ ,סוישקול

 224 ,223 (ילוואש) אירול

 35 (תוחא) אירול

 113 םהרבא ,אירול

 397 ,127 ,81 ,14 רתסא ,אירול

 334 לצרה ,אירול

 380 השוי ,אירול

 278 והיעשי ,אירול

 329 םהרבא ,הירול

 137 ףלוו ,הירול

 204 לאוי ,הירול

 421 הזייר ,הירול

 228 היסח ,ןודזל

 ,419 ,358 ,343 ,305- 303 ,280 ,78 ,24 יידזל

 ךליאו 48] ,3

 263 יאקנינידזל

 252 הקבר ,יקלנזל

 223 ,213 ,207 (ילוואש) רזל

 476 ,449 ,448 םייח ,רזל

 357 הוח ,קיניו-בורזל

 424 ,416 ,180 ,127 ,123 .ו ,ןוסרזל

 424 ,182- 178 הרמת ,ןוסרזל

 361 הדירפ ,יקסרזל

 ,40 ,39 ,37 ,33 ,32 ,28 ,25 ,23 ,21 ,20 היבטל

4, 53, 79, 100, 185, 190, 191, 202, 

2, 225, 237, 242, 247, 249, 283, 286, 

0, 307, 309, 318, 322, 332, 344, 352, 

7, 362, 371, 377 -386, 453, 475 

 32 .ב ,(ןמדירפ) סיבטל

 364 ,248 יאיקשידואיל

 424 סנגיא ,סוי'ציוונואיל

 380 ואביל

 464 ץיבוביל

 ,193-191 ,189 ,188 ,16 ,15 ,9 ףסוי ,ץיבוביל

8, 199, 204, 216, 221 -224, 425 

 270 (הטונייו) ףסוי ,ץיבוביל
 ,199 ,198 ,196 ,194-191 ,186 לדנמ ,ץיבוביל

4, 217, 227, 228, 230, 282 
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 193 השמ ,ץיבוביל

 266 יבצ ,ץיבוביל

 207 ,193 ןבואר ,ץיבוביל

 217 דוד-לאומש ,ץיבוביל

 404 ,225 ,204 קביל

 ךליאו 481 ,305 ,284 ,228 ,204 ,24 םוגיל

 364 יאי'צוגיל

 324 סיפמוקייגיל

 338 סארטאיפ ,סיראגונגיל

 174 הדיל

 ךליאו 481 ,369 ,305 ןאיבודיל

 476 .ל ,יקסבודיל

 130 חנ ,יקסדיל
 401 - 399 ,392 ,391 'ץיבויל

 230 ,227 ,193 ,189 ,187 סיקסרבויל

 ךליאו 481 ,306 ,305 הבוניוודויל

 38 .י ,קבטיל

 297 השמ ,קבטיל

 251 (ץנאמירטוב) ןיווטיל

 344 לאימחרי-ןתנ ,ןיווטיל

 477 ,476 ,462 הרש ,ןוזנבייל

 427 .ה ,קיווייל

 350 השאב ,ןיראזייל

 351 ,350 באז ,ןיראזייל

 ךליאו 481 הבו'זייל

 ךליאו 481 ,325 ,306 ,304 ,280 ,24 ,ןופייל

 326 יאיגנילפייל

 130 ןמפיל ,ןיקייל

 266 הרש ,סייו-טכיל

 262 קחצי ,ןייטשנטכיל

 202 .ל ;ןייטשנטכיל
 418 .מ ,(רואיל) ןייטשנטכיל

 319 (רעי) ןוליל

 ךליאו 481 ןויליל

 ךליאו 481 ןאימגניל

 243 בד ,פוטניל

 225 ,223 ,213 ,210 ,209 ,195 ,190 יאי'ציאקניל

 ךליאו 481 ,307 ,306 ,284 ,196 הבוקניל

 227 ,192 ,186 סוי'ציוואיקניל

 174 סירוב ,סקסיוסיל

 462 .5 ,סֶסיל

 457 ובונופיל

 282 ,281 םייח ,ןמפיל

 298 רתלא ,ץיבונמפיל

 299 קאינפיל

 35 יקצינפיל

 37 (תורעי) ינאי'צפיל

 182 ,170 ,148 ,95 ,83 .ב ,רצפיל

 163 יכדרמ ,ץיבוקפיל

 1! רלב ,ץישפיל

 306 לרב ,ץישפיל

 236 היח ,ץישפיל

 168 .י ,ץישפיל

 326 בקעי ,ץישפיל

 133 ,127 (רייצ) בקעי ,ץישפיל

 206 .מ ,ץישפיל

 363 לחר ,ץישפיל

 344 המלש ,ץישפיל

 422 .ו ,סוי'ציווקיל

 422 הילטנ ,הנ'ציווקיל

 247 סוי'צשיל

 39 ,25 ץנארפ ,(ראואהטכל) רלאהטכל

 329 (ןאיפמופ) סילל

 478 ,77 גרבמל

 309 הינפ ,הפמל

 214 ןואיל ,טרפמל

 279 הקמל
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 449 יבצ ,(חוליש) םזגנל

 463 ,460 םהרבא ,ןבלגנל
 213 לאקזחי ,ואדנל

 ,395- 393 ,391 ,240 ,146 ,133 ,126 גרבסדנל
6, 428, 450 

 29 סאטוטיו ,סינלאקמ'ז-סיגרבסדנל
 423 .א ,הנגרבסדנל

 153 ,45 ,27 ,21 דארגנינל
 314 ,313 (ןזח) יקסנל

 423 (רפכ) יאי'צקנל
 465 ,464 (החפשמ) סוסל

 286 קיטסל
 424 הלנורטפ ,הנטסל
 449 םייח ,בוקסל

 316 בד ,יקסל

 316 השמ ,יקסל

 316 לאפר ,יקסל
 297 יבצ ,טיוועל

 328 ,יאפל

 329 בייל ,יקָצלופל

 264 (רפכ) הינופל

 424 (רפכ) יאיפל

 221 (ילוואש) תודיפל

 322 חספ ,הקייפל

 390 ,316 ןימינב ,ןיפל

 282 הדוהי ,ןיפל

 228 ,198 ,186 סיפל
 37 ןבואר ,רפל

 268 לפוק ,ןייטשפל
 336 ,309 (ינמרג) ץל

 345 סאוואלצאו ,סאקסני'צל
 ךליאו 481 ,307 הבוקצל
 338 ,337 (הזוחא) המקל

 168 ,166 תימלוש ,ןמרל
 259 .י ,םשל
 205 ,202 בקעי ,יקסני'צשל

 224 ,222 ,215 ,214 ,204 קחצי ,יקסני'צשל

 215 ,214 השאמ ,יקסני'צשל

 424 היראמ ,הנקסני'צשל

 זמ
 302 (ופאק) להאמ
 212 רייאמ
 352 יול ,ריאמ

 343 .ב ,ץיבוריאמ

 35 .ח ,ץיבוריאמ
 258 סקמ ,ץיבוריאמ
 465 ןדאגאגמ
 281 ןמלק ,דיגמ
 297 הנח ,ןמדלוג-ץיבודיגמ
 457 ,455 ארוג"א'יזוודמ
 420 (רפכ) הקלוודמ

 351 ,350 (רעי) סינלאקי'זדמ
 341 לאירזע-םהרבא ,ןידמ
 ךליאו 481 ,338 ,308 ןאיגנידמ

 369 היעשי ,ץנידמ
 253 סי'זוארדמ
 289 השמ ,רלהמ

 289 לחר ,רלהמ

 460 קשרהמ
 244 (הטילא) ק''שרהמ
 349 לאינד ,ץיבושבומ
 243 'ץוגומ
 298 ףסוי ,ץיבליגומ
 114 ,13 השמ ,קירדומ
 ךליאו 481 ,308 שטורוומ

 313 ןנח ,טנקיזומ
 173 ,168 רזעילא ,סזומ

 37 .מ ,סזומ
 33 הקאיטומ
 329 השמ ,ררייומ

 25 ליסיומ
 458 היוטכומ

 36 הנ'צדולומ

 48 בוטולומ

 208 ,207 לאלצב ,קלומ

 300 ,299 סאניגנומ
 300 דוד ,ץיבסונומ
 324 (רפכ) קייטנומ

 37 לאירטנומ

 279 (ןלאבריו) יקסנומ

 357 סיקשיקנומ
 478 ץקנומ
 190 ,145 ,78 ינילוסומ

 289 ,288 (גירוואט) טסומ
 ךליאו 481 ,370 ,309 ,308 ,274 ,256 קינסומ

 ,163 ,78 ,49 ,48 ,37 ,36 ,32 ,31 ,27 הבקסומ
5, 171, 173, 176, 177, 204, 465 

 229 ,189 סיטיאקצומ
 333 (ןאיליפופ) סוקצומ

 341 (ןאיבוטיצ) סוקצומ
 250 סיקצומ
 206 ,195 והילא ,לדרומ
 174 ,173 ,168 ,166- 163 לאומש ,יקסבוקדרומ

 332 (לובסופ) זורומ

 270 קיציא ,קינרומ

 270 ןמלק ,קינרומ

 334 (השרוח) סינלקקרומ

 425 הנילה ,סיקסנישומ

 291 (רפכ) קינשומ

 166 לדנמ ,ץיבוקשומ

 137 ,132 (הְרומ) טקשומ
 462 .מ ,טקשומ

 ,200-197 ,195-192 ,190 לאלצב ,יקציבוזמ

4, 219, 220, 223 -226 
 250 ,249 הליצ ,רטנוזמ

 249 סיטיארוזמ
 423 סאנוי ,סיטיירוזמ

 ,290 ,286 ,282 ,281 ,266 ,265 ,240 ,225 קיי'זמ
8, 307, 309, 310, 320, 336, 349, 453, 
 ךליאו 48] ,3

 282 ,281 (הנשקו) הקיי'זמ

 420 ,260 סאניטסוגוא ,הקיי'זמ
 255 סאצניו ,הקיי'זמ

 420 הנרפ ,הקיי'זמ
 351 ('זורק) סאקסואיליזמ
 423 .פ ,סילי'זמ

 242 רעב ,חרזמ
 191 בקעי ,טחמ

 425 סאנאטנא ,סוי'צוואיזוטמ
 422 .א ,סוי'ציוולוטמ
 465 אנ'ציוולוטמ

 55 ,54 ,29 סאנוי ,סינוילוטמ

 312 ,311 סיטיילוטמ

 425 .ש ,ץיבסוטמ

 244 סאנארפ ,סאקויטמ
 314 הדירפ ,סיטמ
 405 ןזואהרטמ

 349 ןושרג ,קינדאימ
 464 ,459 ץנגימ
 102 לרק ,ההימ

 38 םהרבא ,לגיימ
 35 סילגיימ
 451 ,261 ,53 ,25 קנדיימ
 456 (ר''הצה שיא) לזיימ
 161 הילוא ,לזיימ

 אטיל תודהי

 377 םייח ,לזיימ

 445 ,179 והילא ,סוטיימ

 34 .א ,קושילאכימ
 162 ,44 קושיליאכימ
 419 ייסכלא ,בולייכימ
 419 הטוואזילי ,בולייכימ

 419 ,305 באז ,יקסבונכימ
 201 ריאמ ,לימ
 94 .ס ,לימ
 390 ,316 ףרודלימ
 462 סאציוולימ

 338 'ץייסולימ

 288 ,287 (רמוכ) סאמילימ

 289 ,288 (גירוואט) .ו ,סאמילימ

 288 ,2871 סאדאלו ,סאמילימ

 332 הימחנ ,ןילימ
 478 ונֶלימ
 310 הטיא ,רנלימ
 329 רתסא ,רנלימ
 282 ,281 סאטסוק ,סי'צלימ

 137 ,79 ,44 רלימ
 241 (ןארוא) רלימ

 463 (טראביק) רלימ

 209 (ילוואש) רלימ

 277 רשא ,רלימ

 369 הסדה ,רלימ

 277 הדלז ,רלימ

 163 לארשי ,ןייטשלימ

 318 (שריה) יבצ ,ןייסשלימ
 425 סארטאיפ ,הלייגנימ

 288 .פ ,סאטואטנימ
 ,405 ,396 ,391 ,306 ,241 ,226 ,106 ,53 ןכנימ

7, 428, 449, 450 
 478 ,455 ,225 ,53 ,42 ,25 קסנימ
 463 (טראביק) ץנימ
 222 הביבח ,ץנימ
 130 סחנפ ,ץנימ
 241 סאנוקנימ
 226 סליוופ ,סוי'ציווסימ

 ךליאו 481 ,310 דאיסימ

 336 (ןאיגנולפ) סוי'ציוואיסימ

 342 (קסראבוק) סאנויסימ
 420 ,419 היסנ ,ץיבלסימ

 456 ןסינ ,רלסימ

 271 הנוירמ ,הטוקצימ
 259 סאנאטנא ,סיטיילוקימ
 337 (אפור) יקסלוקימ

 292 סיקסלוקימ
 242 סאליבופ ,סינוי'צוקימ
 253 סארטאיפ ,סיקצוקימ
 174 ,168 ,166 (קיציא) קחצי ,יקסנשילקימ
 311 לטומ ,יקסנשילקימ

 339 ,338 ,249 םוחנ ,יקסבשלקימ

 419 ,279 הטיא ,ךוברימ
 419 ,279 הלב ,(יקצינפוא) ךוברימ
 60 ,59 .ר ,סאנורימ
 ךליאו 481 בלסורימ

 464 ךירא ,יקסרימ
 127 הנינ ,יקסרושימ
 175 ''םדיגה'' הקשימ
 248 סוניקשימ
 420 סאנאטנא ,סיניקשימ
 332 (לובסופ) סיטודלמ
 324 (קיסס) סיקיידלמ
 246 הטיילאולמ
 ךליאו 481 ,456 ,311 ,310 ,240 ,238 ,24 טאילמ
 338 ,337 הנח ,יקסרנילמ

 37 קחצי ,ןוזניכלמ



 תומשה תתפמ

 160 ,137 ,127 םהרבא ,דמלמ
 168 .י ,דמלמ

 240 ,238 (ןאיטוא) .י ,דמלמ

 143 בקעי ,דמלמ

 100 .מ ,דמלמ

 181 הדיא ,גרבדירפ-דמלמ

 202 הבויל ,רצלמ

 219 ,218 ןושמש ,רצלמ
 392 ןקלֶמ

 371 קחצי ,ןוזנקלמ

 350 הנייב ,סקלמ

 351 ,350 המט ,סקלמ

 97 רלמ

 ,215 ,214 ,195 ,143 ,142 ,129 ,48 ,37 ,33 לממ

5, 251, 258, 262, 281, 282, 287, 297, 

1, 327, 353, 354, 364, 380, 387, 388, 
6, 420, 465 

 337 ןויצנב ,ןמ

 258 לדנמ ,ןמ

 326 ןסינ ,ןמ

 282 לאקזחי ,לדנמ

 365 השמ ,טנמ
 284 לפיוטנמ

 170 םהרבא ,ןיקסיינמ

 168 ,165 ,157 ןרהא ,ןיקסיינִמ
 294 סיקשינמ

 130 םהרבא ,סנמ

 212 ץנמ

 36 (ןולגעה) השנמ

 388 ,302 ןראבוטסמ
 478 הרטסמ

 247 סאנוי ,סאקסואליסמ

 340 סאזוי ,סאקסואלסמ

 269 שינָסַמ

 37 (''סאמודא'') קיציא ,פוקסמ

 326 סאנוילקסמ

 242 לרימ ,ץ''מ

 242 יכדרמ ,ץ''מ

 337 קחצי-המלש ,ץמ

 463 (רפכ) א'צשי'צמ

 325 (ףסוא) רקצמ

 299 סאנוי ,סילו'צמ

 323 ןו'צמ

 423 סוינז ,סאקסואיצמ

 37 ,32 .י ,סאקסואיצמ

 420 סאדרקילופ ,סאקסואיצמ

 299 הירמ ,הטילוי'צמ

 312 סיקסלוי'צמ

 424 סאנאטנא ,סוי'ציווניצמ
 280 (הנשקו) סי'צמ
 29 סאקציצמ

 29 סי'צִמ ,סויציוואיקצמ
 69 קמ

 246 יקשוקמ

 457 ,455 (גרובנרוא) טקִמ

 314 סיגרוי ,סאבומיסקמ
 246 (רפכ) יטפקמ

 369 לרב ,רמ

 334 לציא-שריה ,רמ

 380 ,379 הירכז ,ןילוגרמ

 463 סוילוי ,ןילוגרמ

 322 ביל ,סילוגרמ

 108 .פ ,סילוגרמ

 314 ךורב ,יקסלישוגרמ

 132 הרש ,תילגרמ-יקסלישוגרמ
 229 ,200 סאנויגרמ

 142 .פ ,תילגרמ

 248 (םירונתה השוע) יכדרמ

 142 לאומש ,קורִמ

 399 ןזרמ

 343 (הוו'צפוק) סינויניטרמ

 ךליאו 481 ,312 ,311 ,241 ,24 שטרמ

 ,269 ,255 ,252 ,164 ,119 ,78 ,24- 22 לופמאירמ

4 -06, 312 -315, 321, 339 -341, 348, 
 ךליאו 481 ,456 ,424 ,380 ,7

 214 ,203 םייח ,יקסלופמאירמ

 35 רנירמ

 421 קחצי ,סרמ

 298 הטוי'צרמ

 269 סוי'ציווקניצרמ

 318 (חקור) סוי'ציווקניצרמ

 241 (רעי) יאינוקניצרמ

 314 (רה) סינלקניצרמ
 229 לצרמ

 161 הדניה ,ץיבוקרמ

 243 ףסוי ,ץיבוקרמ

 279 היח ,יקסבוקרמ

 37 .מ ,יקסבוקרמ

 450 ,444 ןתנ ,יקסבוקרמ

 453 (ראסימוק) בולוקרמ

 456 (הנבוק) סוקרמ

 269 קיציא ,סוקרמ

 270 דוד ,סוקרמ

 270 גילז ,סוקרמ

 270 לקצח ,סוקרמ

 270 קחצי ,סוקרמ

 269 םירמ ,סוקרמ

 210 לבייפ ,סוקרמ

 270 חבש ,סוקרמ
 270 המלש ,סוקרמ

 345 (ןאדייק) סוי'ציוואיקרמ

 421 סאזוי ,סוי'ציוואיקרמ

 462 .א ,סילקרמ

 37 .ב ,קשרמ

 170 ריאמ ,קשרמ

 170 השמ ,קשרמ

 214 (ילוואש) הל'השמ

 294 רתלא ,ליוושמ

 37 הדוהי ,ישמ

 ךליאו 481 ,315 (רפכ) ץוקשמ

 170 ,165 חספ ,ץוקשמ

 424 הירמ ,הנלקשמ

0 

 287 (ןאדייווחמ הריעצ) לדאנ

 289 (גירוואט) לדאנ

 288 ,168 םייח ,לדאנ

 327 (ןגנאלופ) סארובואנ

 245 סילאיּואנ

 40 אבְנ

 326 השמ ,יקס'זאיבנ

 422 ,121 ,119 המלש ,יקסירבנ

 28 סויציוואיגנ

 182 ,180 ףסוי ,הבדנ

 462 ,456 ,454 אקייליו-ובונ

 311 ,44 ןאיצנווס-ובונ

 464 ,458- 455 קסריביס-ובונ

 132 השמ ,ץיבוחיבונ

 130 היער ,יקס'זאיבנ-ץיבוחיכונ
 243 רב ,קיבונ

 35 (ד''וע) יקס'זאיוונ

 29 סאנאטנא ,סיקציוונ
 33 לוונ

 ךליאו 481 ,359 ,315 ,292 ןארווְנ

 132 ןבואר ,חונ

 311 לרב ,ץיבלטונ
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 311 לדוי ,ץיבלטונ

 204 סטונ

 178 שריה ,רגרוביונ

 85 (למְס) ןמיונ

 331 (רסימוק) ןמיונ

 405 (הינמרג) טטשיונ

 364 תימלוש ,לונ

 133 רתלא ,גרבמונ

 365 ,19 היגברונ

 345 (ראדישוק) סאטוברונ

 186 .י ,הקיירונ

 245 סוקרונ

 192 ,185 קחצי-םהרבא ,יקסבומוחנ

 127 ,123 .י ,יקסבומוחנ
 97 ,56 ואיל ,ןוסמוחנ

 341 (ןרפ) יקציבולמחנ
 344 םירפא ,סֶטנ

 32 (תורעי) השטנ

 371 .ש ,רגינ

 392 ןברוורדינ

 463 ,371 ,147 ,59 ,56 ,37 קרוי-וינ
 ךליאו 481 קושיליוודר-יינ
 286 .נ .י ,ןמיינ

 392 קרמיינ

 380 ,132 סחנפ ,קרמיינ

 ,316 ,315 ,287 ,271 ,270 ,22 גירוואט-טוטשיינ
 ךליאו 481 ,390 ,388 ,387 ,5

 ךליאו 481 ,316 'זבינופ-טוטשיינ

 ךליאו 481 ,317 ,316 ,53 ,42 יקאש-טוטשיינ
 153 .מ ,בונימינ

 366 והילא ,ץיבלסינ

 368 ,267 הדירפ ,םורטש-ץיבלסינ
 35 ביילוקינ

 245 סאסנופלא ,סיטייאטשקינ

 235 ,226 גרבנרינ

 173 ,37 ,32 (תורעי) קובילנ

 ךליאו 481 ,317 ץיאנומנ

 סילנומנזנ''ע-קושיליוודר האר - סילנומנ

 ךליאו 481 ,361 ,318 ,317 ,267 טשקומנ
 171 קחצי ,רזמנ
 424 קי'צנמנ

 275 קחצי ,קי'צנמנ

 132 רגדא ,סיורטשלסנ

 270 ףסוי-ןרהא ,סוקנ

 270 קחצי-ריאמ ,סוקנ

 390 ,271 ,270 לדנמ ,סוקנ
 262 סאזוי ,סוישורקנ

 341 (ןאיבוטיצ) סאטוארנ
 277 סאקסוארנ

 362 (ןייסאר) סאטוברנ
 385 ,384 אוור]

 173 ,171 ,32 (תורעי) שטורנ

 36 קסנימופורנ

 שטורנ האר - (תורעי) 'ץורנ
 283 ןיקשורנ

 319 סאזוי ,הקיירנ

 319 סאנארפ ,הקיירנ

 465 ,464 ,457 םירנ

 229 ,178 ,53 ,50 ,26 ,14 הרש ,תימשנ

 ס

 245 סארטאיפ ,סוי'ציוואילואס

 358 (רפכ) הדובובס

 23 סאנאטנא ,סאקסואילבס

 465 ,464 גאלארוארבס

 464 ,457 ,456 קסבולדרבס

 327 (ןגנאלופ) לגס
 329 (ןאיפמופ) לגס
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 311 םהרבא ,לגס

 ,122 ,121 ,119 83 ,81 ,67 ,14 ,13 והילא ,לגס
7, 146, 149 

 168 .י ,לגס

 269 קחצי ,לגס

 312 הביל ,לגס

 331 רזעילא-השמ ,לגס
 334 והיתתמ ,לגס
 134 המחנ ,לגס

 312 המיס ,לגס
 314 ןבואר ,לגס

 269 (ןו'זיו) ןבואר ,לגס

 142 ןועמש ,לגס

 134 ,81 ,13 הינוס ,יקסבשרו-לגס
 213 ,210 הדוהי ,בולגס
 113 השמ ,יקסבולגס

 345 .ה ,אריפש-יקסבולגס

 179 ,167 ,110 ,105 ,67 ,13 השמ ,ןוסלגס
 241 (ןארוא) סקסואדס

 210 (ילוואש) סקסואדס

 38 לאומש ,ץיבדס

 170 ,165 ,137 (לדנמ) םחנמ ,יקסבודס
 100 רתלא ,יקסנידס

 348 ,317 ,272 ,149 קלאבוס
 ךליאו 481 ,421 ,342 ,318 שטובוס

 35 .מ ,לובוס

 314 יקצובוס

 ךליאו 481 ,363 ,318 קושינייבוס

 270 טניגוס

 279 ןמלז ,יקצינלדוס
 ךליאו 481 ,363 ,318 גרדוס

 187 .מ ,יקסרדוס

 ךליאו 481 ,363 ,319 ,318 ,269 ץשודאיווס

 424 ,423 סאסנופלא ,סיקסרדיווס

 242 סאנאטנא ,סויליווס

 262 ,243 יאנוי'ציווס

 252 (ץנאמירטוב) יקציווס

 162 ,91 ,44 ,43 ,31 ןאיצנווס
 222 .ח ,לוידרווס

 373 (יקאש) סיטיאקטוס
 270 ,269 בייל ,יקסלובכוס

 44 לוס
 95 קיצייבולוס

 464 ,463 הנשנולוס

 420 ,228 סאסנופלא ,הלייגנוס

 322 (רעי) דרגנוס
 228 סיקצדנוס

 306 םולש ,ןוזננוס

 392 דלווניפוס

 477 ,469 ,454 ,177 םהרבא ,רבקצוס
 456 (רחוס) יקסבולוקוס

 279 (ןלאבריו) יקסלוקוס

 347 קושיליוורוס

 173 ראטאט קורוס

 292- 290 (ןומגה) סיטיאגואטס

 478 הראמ-וטס

 373 .י ,סיטיאגלוטס

 351 יגלוטס

 319 בקעי ,בולוטס
 380 רלוטס

 307 סאנוי ,סירבמוטס

 307 סאליבופ ,סירבמוטס
 302 ןקשינוטס

 316 סוקנוטס

 450 ,140 .א ,לפוטס
 338 לרב ,לפוטס

 385 (סדנהמ) יקסני'צוטס

 333 (ןאיליפופ) סוק'צוטס

 481 ,419 ,340 ,319 ,298 ,297 ,252 קושילקוטס

 ךליאו

 426 סאדלאומור ,סאקצואטטס

 238 סוי'ציוואנאפיטס

 309 סיסאטס ,סוי'ציוונכטס
 471 ,461 ,458 ןילטס

 32 דבנילטס

 223 ,190 ,161 ,160 ,152 ,69 ,59 ,28 דארגנילטס

 53 ,25 ונילטס

 35 קסנילטס

 35 (תוחא) ךומלטס

 207 (ילוואש) לפמטס

 331 ןאנָטס

 331 יאנוינָטס

 418 בובלסינטס
 320 (דאיס) סוקנטס
 333 (ןאיליפופ) סוקנטס

 ,194 ,192 ,189 ,187 ,186 סאנאטנא ,סוקנטס
1, 206, 213, 228 -230 

 424 סאנוי ,סוקנטס

 276 (רובדיקוסיו) סיסטס

 363 (רעי) ינופטס

 297 סוי'ציוואיקנפטס

 228 יאנו'צטס

 352 סאזוי ,סאקֶָטס
 352 סאנוי ,סאקֶטס

 36 הסור-הרטס

 390 ,387 לרק ,הבורטס

 35 יקסלובורטס

 457 ,455 קסלייבורטס

 370 יקצניוורטס
 211 השמ ,לורטס

 426 (רעי) יאנושורטס
 462 אבא ,'זרטס

 297 םהרבא ,'זרטס

 37 ריאמ ,'זרטס

 298 הקשידזרטס

 174 לצראמ-ירָטס

 420 הינורב ,סיפואירטס

 421 ,420 סאזוי ,סיפואירטס
 421 סאנטנא ,סיטייקירטס
 130 םוחנ-םייח ,ץילרטס
 137 (ךנחמ) יקצלרטס

 286 ןושרטס

 306 סאזוי ,סנושרטס

 469 הדירפ ,רנושרטס

 ךליאו 481 ,320 ,309 ,290 ,282 דאיס

 ,455 ,366 ,344 ,301 ,290 ,38 ,36 ,30 ריביס
5, 469 

 312 םהרבא ,יקסנרדיס

 166 לבייפ ,ררדיס

 130 המלש ,ררדיס

 358 ,343 ,306 ,303 ,279 ינייס
 388 ןאווליס
 346 (ןאדייק) הווליס

 347 ,346 סאדאלו ,סוי'ציווארטסווליס
 307 סיטיאנומיס

 425 (רכיא) סיטייקומיס

 ךליאו 481 ,463 ,425 ,321 ,320 ,24 הנמיס
 249 אביקע ,יקסבורדניס

 252 סיקסבוניס

 307 (הבוקניל) סירֶטניס
 422 'ץיבקניס

 29 סאזוי ,סוקניס

 168 .י ,יקצינסיס
 208 סוי'ציוואטוריס
 99 סיקשיטוריס

 ,76 ,73 ,70 ,66 ,64 ,63 ,54 ,52 ,22 הקדובלס

 אטיל תודהי

,134 ,131 ,129 ,127-125 ,122 9 

,356 ,178 ,176 ,170 ,151 ,149 ,0 

469 ,467 ,451 ,424- 422 ,9 

 411 היקבולס

 325 יבצ-קחצי ,יקציטאוולס

 262 ?יבוניבר-סאוולס

 457 דורוגוולס

 163 השמ ,יקסנאיוולס

 337 ןמלז ,ןיוולס

 343 ,280 (רעי) יקשי'צניוולס
 456 (הנבוק) ןומולס

 256 קחצי ,ןומולס

 256 הנח-הרש ,ןומולס

 469 הביל ,ןימולס

 213 םינולס

 415 יקינולס

 52 קצולס

 449 .י ,יקצולס

 294 סיקצולס

 ךליאו 481 ,322 ,321 ,243 קולס

 420 סאדאלו ,סוי'ציוואיזלס

 205 השרבא ,ןיזלס

 ךליאו 481 ,332 ,322 טלס

 ךליאו 481 ,336 ,323 ,310 טנלס

 425 .י ,סאקנלס

 35 .י ,רטפלס

 406 ,180 ,14 לחר ,היקלס

 309 סאזוי ,סאקסואמס
 284 סיטיאמס
 21 קסנלומס

 253 ןרהא ,יקסנלומס

 347 לאומש ,יקסלומס

 227 ,216 ,52 ,28 הנוטמס

 237 (טנוו'זוא) סוי'ציוואיגלימס

 422 סאזוי ,סוי'ציוואיגלימס

 354 (הגניטרק) סיגלימס

 481 ,418 ,324 ,323 ,285 ,265 ,24 קושילימס
 ךליאו

 171 היטסוק ,בונרימס
 359 ןמחנ ,הלָמס

 212 ןוגרמס

 321 דוד ,רלדנס

 329 קחצי-םולש ,רלדנס
 240 לאומש ,רלדנס

 275 הדיא ,ןמלוש-רלדנס
 132 לאונמע ,קדנס

 224 .י ,ץיבורדנס

 4718 קונס

 396 ןיליטוא-טנס

 49 .א ,סוק'צֶאינס

 65 ,64 ,57 ,56 ,54 .ש ,גינס

 171 ,168 םירפא ,רוינס

 161 האל ,רוינס

 358 והילא ,סיליוסס
 132 יכדרמ ,יקציסס

 ךליאו 481 ,324 ,274 קיסס
 419 סאנאטנא ,סאקסואנסס
 419 היראמ ,סאקסואנסס

 175 ,170 השנמ ,בוקינ'זופס

 ךליאו 481 ,383 ,353 ,325 ,324 ,24 קושיזיפס
 271 בקעי ,ןייטשריפס

 132 ,126 ,95 ןנחלא-קחצי ,רוטקפס

 322 סילוראק ,סאקסואנרפס

 54 .ר ,סאקצריווקס
 418 (רפכ) יאפוקס

 ךליאו 481 ,325 קושיפוקס
 253 (ןאיליזב) יקסנדרוקס
 425 הלנא ,הטיטיוורוקס



 תומשה תתפמ

 224 .1 ,ץיובקרוקס

 280 סאלאפר ,סיקסביניביקס

 58 ,56 ,29 סאלופאר ,סיטיפיקס

 248 ןאימקס

 357 יאקרַמקס

 248 סאנוברקס

 217 ףסוי ,יקסנדורקס

 263 סאקסואקפירקס

 163 ,161 ,146 ,122 ,78 קיזייא ,יקצינברס

 148 ,83 .י ,יפסכ-ץיבורברס

 ךליאו 481 ,353 ,341 ,325 ,275 ,24 קינדרס

 ךליאו 481 ,326 ,325 ,303 ,24 ,ייהרס

 454 ,453 ןאוויא ,בורס

 32 בוטרס

 176 ,175 ה'זוירס

 422 .ס ,הנייניפרס

 ע
 37 שובייפ ,רזוע
 217 ,213 םייח ,רפוע

 317 האל ,הרזע

 326 הגייפ ,בדנימע
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 227 ה'זואפ

 424 סאזוי ,סוי'ציוולואפ

 422 סוינורב ,סיטשקואפ

 322 (רפכ) הר'זאָפ

 423 .ג ,ראפ

 423 סומע ,ראפ

 297 .ז ,ןראפ

 ךליאו 481 ,326 ה'זריבפ

 425 ןפיטס ,יקסבולבפ

 359 יאילבפ

 229 יקסנילבפ

 336 (ןאיגנולפ) השזרבפ
 ךליאו 481 ,326 ,23 ריגפ

 370 ,299 (רפכ) 'זולְגפ

 478 ,413 האודפ

 369 ,305 (רפכ) הסיבודפ

 168 .ח ,ןוסידפ

 171 ,168 ,162 ,160 ץרפ ,ןוסידפ

 344 (רעי) ןאיברדפ

 324 סאנוי ,סירְדפ

 372 (רפכ) סינלאקטאופ

 457 םידאיבופ

 346 ,345 (ןאדייק) סויליבופ

 הטיג ,רגופ האר -  הטיג ,ריגופ

 422 הילטנ ,ץיבלגופ

 'זולגפ האר | 'זולגופ

 168 הכלמ ,יקצגופ

 311 בד-לאומש ,יקצגופ

 477 ,476 ,171 ,168 הטיג ,רגופ

 142 יכדרמ-םהרבא ,יקסנמרגופ

 345 (הווח) קארבדופ

 155- 153 רדנסכלא ,יקסלודופ

 ךליאו 481 ,373 ,326 ,256 ,252 ,132 הוולזדופ

 38 .א ,סוי'ציווליוופ

 229 ,226 ,210 ,204 ,199 ,191--189 יאי'צנוופ
 364 (רפכ) 'ץיטרווָפ

 372 (רעי) יא'זופ

 338 םהרבא ,ןיזופ

 338 לטומ ,ןיזופ

 317 סיקסני'זופ

 227 (ילוואש) הל'זופ

 331 .ק ,הל'זופ

 347 ןזופ

 204 ןנזופ

 208 (סדנהמ) רנזופ

 206 .א ,ךורטופ

 279 (ןלאבריו) יקסי'זיופ

 278 הניש ,יקסי'זיופ

 57 ,29 לופ

 36 ,33 קצולופ

 420 סארימיזק ,סיקיילופ

 ,47 ,45 ,37 ,36 ,30 ,27 ,25 ,22 ,20- 19 ןילופ

8, 52, 77, 157, 163, 219, 237, 242, 303, 
1, 338, 345, 347, 358, 362, 380, 382, 

4, 393, 396, 428, 449, 450, 452, 

7+ 463, 465, 470 -412, 475 -4718 

 ךליאו 481 ,354 ,353 ,328- 326 ,37 ,22 ןגנלופ

 465- 463 ,460 ,457 ,456 ,301 לאקזחי ,ץיברלופ

 342 (רפכ) יאי'צופמופ

 ךליאו 481 ,332 ,329 ןאיפמופ

 94 ץנרמופ

 423 .ד ,ץנרמופ

 ךליאו 481 ,329 ,319 ,252 ןופ

 246 (רפכ) ינופ

 ,225 ,212 ,191 ,100 ,41-39 ,25- 23 'זבינופ

0, 288, 294, 316, 318, 329 -331, 336, 

2, 354, 355, 357, 358, 360, 363, 377, 

0, 382, 418, [42, 427, 429, 431, 440, 
 ךליאו 481 ,456 ,455 ,8

 ךליאו 481 ,363 ,334 ,332 ,331 לדינופ

 359 לאומש ,רלדינופ

 215 יכדרמ ,יקסנופ

 258 (ד'זרוג) קנופ

 215 ,214 ,207 ןרהא ,קנופ

 276 ,162 ,106 ,69 ,46- 44 ,40 ,20 רָנופ

 129 ןמחנ ,רנופ

 ,322 ,294 ,283 ,265 ,264 ,261 ,196 ,24 לובסופ

 ךליאו 481 ,463 ,424 ,418 ,354 ,332 ,9

 388 ןסַאיסופ

 457 החילאיפסופ

 424 סוירדנא ,סיגיילופופ

 ךליאו 481 ,420 ,344 ,333 ,284 ןאיליפופ

 457 החילפופ

 320 (דאיס) ספופ

 221 תור ,ספופ

 454 (סדנהמ) קומיצופ

 298 השמ ,קינרק'צופ

 338 ,336 (רמוכ) סיקופ

 25 סקופ

 481 ,463 ,358 ,348 ,334 ,333 ,307 ,284 יורקופ

 ךליאו

 153 .מ ,יונטרופ

 252 סאקונירופ

 332 סירוב ,ןמרופ

 294 שריה ,ןמרופ

 332 ןנח ,ןמרופ

 294 ןנחוי ,ןמרופ

 214 יבצ ,ןמרופ

 214 הקבר ,ןמרופ

 421 ,362 ,36: הרש ,ץיברוג-יקסנמרופ

 ךליאו 481 ,423 ,334 ,307 ןיטיוושופ

 287 ןנחלא ,לשופ

 287 לשיפ ,לשופ

 רליאו 481 ,334 ,261 טאלשופ

 322 ,247 ,243 (רעי) םיי'זפ

 םיי'זפ 'ר - (רעי) סימ'זַפ

 35 (תוחא) קשאטפ

 34 .ש ,קשאטפ

 364 (הבודאש) יקסבוטפ

 192 .ש ,יקסבוכוטפ
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 297 יכדרמ ,קוילטפ

 424 סוי'ציוואיקטפ

 225 ,210 (ילוואש) רטפ

 354 (הגניטרק) סאקסוארטפ

 423 סארפיק ,סאקסוארטפ

 419 הרימלפ ,הנקסוארטפ

 323 (רמוכ) סיטיארטפ

 228 (הרומ) סיטיארטפ

 425 סאזוי ,סילורטפ

 228 סאזוי ,סילורטפ

 329 (ןאיפמופ) סיטיירטפ

 167 השמ ,יקסנקירטפ

 352 ,339 ,264 ,95 ,24 ןושרטפ

 422 הלא ,סנושרטפ

 422 בלסלוב ,סנושרטפ

 462 לקצח ,וקנישטפ

 279 יאינוואיפ

 424 הנ'ציווקטאיפ

 237 סאזוי ,סאנרטאיפ

 349 המלש ,וקנאיפ

 .275 ,274 ,261 ,260 ,256 ,252 (רעי) הינוביפ

8, 324, 326, 342, 344, 370, 373 
 252 יאנוישוביפ

 465 ,456 רלדיפ

 29 סאזוי ,סיאויפ

 382 ,360 ,358 ,355 ,331- 329 ,294 טסויפ

 ךליאו 481 ,387 ,369 ,334 הרויפ

 464 םוטיפ

 298 ץיבלטיפ

 280 (יישיו) רלטיפ

 132 הגייפ ,יקסרבופלש-ןוזלבייפ

 266 (הבוגיו) ןוסלבייפ

 316 והילא ,טייפ

 ,165 ,157-154 ,151 ,101 ,71 ,13 .א ,ןוסלטייפ

8, 173 
 168 המיס ,ןוסלטייפ
 299 (רב) בד ,ןייפ

 201 ,200 דוד ,ןייפ

 167 .י ,ןייפ

 282 (הנשקו) גרבנייפ

 120 .א ,גרבנייפ

 456 הידידי ,גרבנייפ

 202 .ש ,גרבנייפ

 346 המלש ,רבליזנייפ

 258 (ד'זרוג) ןייטשנייפ

 268 (ןו'זיו) ןייטשנייפ

 269 םהרבא ,יייטשנייפ

 369 לדנוז ,ןייטשנייפ

 369 השמ ,ןייטשנייפ

 331 לאומש ,טרפייפ

 333 (ןאיליפופ) יקסניבליפ

 106 ,100 ,72 םארגליפ

 451 היפלדליפ

 168 הדיא ,קינבוליפ

 168 ,165 ,157 ,156 ,154 היבוט ,קינבוליפ

 ךליאו 481 ,456 ,419 ,335 ,334 ,2713 קושיווליפ
 251 .ק ,סינויליפ

 213 .מ .א ,יקסבופיליפ

 299 סוי'ציוופיליפ

 373 .א ,ץליפ

 368 ,367 (ןאיקוש) סיקצליפ

 425 (ןרעי) סאקסואקליפ

 368 (רעי) הנלקליפ

 352 לכימ ,גרבניפ

 ךליאו 481 ,336 הבאיניפ

 35 דנלניפ

 129 םולש ,קו'צניפ

 389 קניפ
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 299 סיקסבוקניפ
 170 ,167 ,161 לואש ,לקניפ
 425 ,423 .ש ,דנרבלקניפ
 464 ןייטשלקניפ
 464 (החפשמ) ןייטשלקניפ
 462 ,385 ,384 רזל ,ןייטשלקניפ
 340 הנימ ,ןייטשלקניפ
 274 םהרבא ,קיפ
 202 ןרהא ,קיפ
 228 ,224- 222 (קידט) דוד ,קיפ
 354 (הגניטרק) סי'צוטקיפ
 ךליאו 481 ,336 ,309 ,286 ןלקיפ
 338 בקעי ,רקיפ
 56 סויגריפ
 130 הנרא ,לשיפ
 100 (אפור) רשיפ
 209 (ילוואש) רשיפ

 242 קחצי ,רשיפ
 242 סחנפ ,רשיפ
 420 (רפכ) סינלקודלפ
 173 רשא ,ןמדלפ
 248 בייל"והיעשי ,ןמדלפ
 168 .5 ,ןמדלפ
 248 לבייפ ,ןמדלפ
 345 (הווח) יגונדלפ
 385 ,133 חמצ ,ןייטשדלפ

 273 קושיבולפ

 351 ה'גולַּפ

 ךליאו 481 ,336 ,292 לטולפ

 481 ,456 ,342 ,338-336 ,308 ,292 ןאיגנולפ

 ךליאו

 337 קיזייא ,יקסנאיגנולפ

 456 (רחוס) יקסנולפ
 310 ,240 הטיא ,רקולפ

 293 (ףארג) רנטלפ
 292 ,291 סיקֶטְלפ

 342 (רפכ) הנבילפ

 212 ראואהשיילפ

 299 לטומ ,ןמשיילפ

 345 ,285 לאקזחי ,רשיילפ

 344 ןבואר ,רשיילפ
 377 ,122 ,106 ,99 ,97 ,96 ןומילּפ
 456 והילא ,קנילפ

 228 סוי'ציבכלפ
 137 ,132 רסיא ,ןמלפ

 341 הקבר ,'ץיבומולש"םיובנלפ
 312 יקצינלפ
 335 השמ ,גרבסנלפ
 253 סיקנלפ
 340 סאנאטנא ,סַלַפ
 338 ,336 ,308 לאומש ,ץלפ
 64 ,55 ,52 סאקסּוָאי'צלפ

 456 (רחוס) יקסבוקלפ

 32 .א ,ןיחקלפ
 119 .א ,רלפ

 238 קחצי ,רלפ
 132 הדירפ ,ןמצל-רלפ
 307 (רפכ) סישומַפ
 170 ןאילוי ,ראילימפ
 37 ,32 הזנפ

 425- 423 ,132 ,94 ,89 ,65 ןומינפ
 ךליאו 481 ,338 קינומינפ
 276 סינאיסנפ
 101 ךוקנּפ
 ךליאו 481 ,339 ,338 קושישנפ

 286 .א ,חספ

 226 ,205 ,203 ,202 ףלוו ,ץיבוחספ
 350 הלב ,קנרטספ

 175 ,167 לאכימ ,קנרטספ
 53 ,25 בוקספ
 312 באז ,קינריפפ

 225 ןַפָפ

 309 סילו'צפ

 464 ,462 ,461 ,457 הרו'צפ
 465 ,461 ,457 (הנחמ) גלרו'צפ
 ךליאו 481 ,352 לני'ִצָס

 319 דיוד ,ץיבוקפ
 319 בייל ,ץיבוקפ
 ךליאו 481 ,352 ,339 ,264 ןוקפ

 420 (דאיסלא) רוטקפ
 207 (ילוואש) רוטקפ

 229 ,224 ,222 ,202 ןושרג ,רוטקפ
 247 רב-ףסוי ,רוטקפ

 335 ,273 הביר ,יקסבורוטקפ
 319 (םירה) ינלקפ
 142 דוד ,יקשינלקפ

 הבארטסא האר - סינופמקפ

 463 .ק ,סאטסקַפ
 275 (רעי) הלקרקפ
 379 (תינקחש) רפ

 392 טסוארפ
 458 ,453 היתב ,קינזוברפ

 332 לאוי ,רברפ

 299 רביל ,רברפ

 352 יאתבש ,רברפ
 326 בדדקחצי ,ןייטשברפ
 182 ,181 ,179 השמ ,רגרפ

 255 היאבורפ
 ךליאו 481 ,359 ,345 ,339 ,24 קושיניוורפ

 369 (לליש) סילורפ
 200 .1 ,ןמורפ
 129 (רתלא) ןורהא ,ןיקמורפ
 287 (רפכ) המופורפ

 317 (רעי) וינ'זרפ
 275 ןועמש ,דנלדירפ

 261 (הלקודיו) ןמדירפ

 225 (ילוואש) ןמדירפ
 424 הביבא ,ןמדירפ
 469 ןימינב ,ןמדירפ
 167 ,142 לרב ,ןמדירפ
 280 ןושרג ,ןמדירפ

 143 רב-בד ,ןמדירפ
 254 ,253 היח ,ןמדירפ
 172 ,171 ,168 ,165 ,156 ,154 היבוט ,ןמדירפ

 223 ףסוי ,ןמדירפ
 318 (הלקודיו) בקעי ,ןמדירפ
 462 בקעי ,ןמדירפ

 56 פיליפ ,ןמדירפ
 299 יבצ ,ןמדירפ

 360 ,359 .א ,שיבייפ-ןמדירפ

 425 (תויחא) יקסבוקדירפ
 343 הדוהי ,יקסבוקדירפ
 414 ,56 ,38 זירפ

 313 יקסניזירפ

 ,204 ,201 ,199 ,195 ,193 ,191 גרואיג ,רזירפ

0, 212, 230 
 196 .פ ,ךיליירפ
 351 יבצ-םהרבא ,סיירפ
 102 .ב ,סיירפ
 344 הינאפ ,סיירפ
 425 הרובד ,יקסבוכוינוק-סיירפ
 258 (ד'זרוג) בוטסירפ

 462 ןמור ,רטסירפ
 311 השמ ,שירפ
 354 ,353 (הווח) יטנומשירפ

 307 (הבוקצל) ןמשירפ

 אטיל תודהי

 361 (האפור) בולרפ
 323 קחצי ,סילרפ
 351 ('זורק) ןמלרפ
 465 (הנבוק) ןייטשלרפ
 351 אפיל ,ןייטשלרפ

 298 המלש ,ןייטשלרפ
 142 ןמלז ,טומרפ
 ,319 ,297 ,269 ,255 ,252 ,193 ,24 ,23 ןרפ
 ךליאו 481 ,377 ,348 ,9

 396 דלוונרפ

 343 .י ,סוי'ציוואיקסנרפ
 222- 220 ,215 ,214 ,201 ןרהא ,קנרפ

 ,206 ,202 ,195 ,189- 186 ,76 (ר''חיב) לקנרפ
7, 229 

 164 (תרתחמ שיא) לקנרפ

 213 םייח ,לקנרפ
 396 ,127 המלש ,ריפש-לקנרפ
 151 ,67 ,53 ,25 ןיימ נ''ע טרופקנרפ
 32 בקעי ,רנרפ
 145 ,141 ,13 ןנחלא ,ןוסרפ
 ,211 ,210 ,204 ,203 ,198 ,195 ,191 ,190 רטסרפ

4, 225, 226 
 סאנואיל ,סינאילופרפ האר - סאנואיל ,סינולופרפ

 57 ,51 ,29 ,28 סאנואיל ,סינאילופרפ

 ,182 ,127 ,123 ,121 ,14 ןרהא ,(ץיבוקיצרפ) ץרפ

14-08 
 343 .ל .ח ,יקסבוצרפ

 252 קחצי ,ץיבוקיצרפ
 364 ,285 .ר ,ןמצרפ
 321 לבייפ ,יקסנ'צרפ

 132 היספ ,רֶגופ-רקְרפ
 283 סאקסנישרפ
 294 (ןוקשארט) יאילשרפ

 252 סיקשרפ
 363 (ףארג) יקצזדשפ
 367 (רפכ) ישיניוושָפ
 425 (רפכ) סיטנוושפ
 352 (רפכ) יאקוניטשפ
 256 (רעי) הלישפ

 238 ,237 (רעי) הוולישפ

 42 לשפ

 274 (רפכ) הנילשפ
 418 לשימשפ

 345 (ראדישוק) סאקסואקשפ

 424 סאדאלו ,סאקסואקשפ
 243 (יִנר'ֶזָא) ץיבקשפ
 275 יכדרמ ,סוקשפ
 274 סי'צמ ,סוי'ציוואיקשפ
 309 ,290 יאינסקרשפ

 צ
 221 .מ ,קודצ
 423 סיקשיבו'צ

 175 ,174 ,168 ,164 רזעילא ,בוקידוצ
 463 .פ ,הדנוצ

 478 פו'צ
 113 (בר) ןמרקוצ
 425 .ד ,ןמרקוצ
 423 .ק .מ ,סינוילרו'צ
 369 הטני ,לגיצ

 369 לחר ,לגי
 345 (ןאדייק) סא'זי'צ

 ךליאו 481 ,425 ,364 ,361 ,341 ,196 ןאיבוטיצ

 132 םירמ ,קוטר'צ-לטייצ

 463 .ג .ט ,סיי'צ
 175 ,171 אקייצ
 ךליאו 481 ,341 ,275 ,243 ,24 קושיקיי'צ
 419 הלב ,רכיצ



 תומשה התהתפמ

 462 בקעי ,רלבמיצ

 338 הלרוא ,ןיצ

 343 (קושיפוק) לדניצ

 35 סירוב ,לדניצ

 462 ןרהא ,סוטאניצניצ

 457 איָנרווטסי'צ

 297 סוי'ציוואינסי'צ

 274 חנ ,קארסי'צ
 286 לאכימ ,ןיפיצ

 445 ,441 ,144 ,128 םהרבא ,ןיקפיצ

 ,413 ,405 ,393 ,385 ,378 ,246 ,27 היקבולסוכ'צ
412 

 130 לארשי ,יקסבונכ'צ

 464 קחצי ,ץיבוחמצ

 449 ,448 ,14 חמצ ,ןוירמצ

 367 (םלק) רלס'צ

 346 ריאמ-ךורב ,רלס'צ

 345 ןבואר ,רלס'צ

 242 (לופשוא) סינופ'צ

 418 (לובסופ) סינופ'צ

 132 השמ ,קוטר'צ

 454 (יאקיסומ) יקסניר'צ

 418 הקלר'צ

 478- 476 ץיבונר'צ
 226 ,196 ינר'ִצ

 205 םייח ,יקסבאינר'צ

 462 ףסוי ,בוכינר'צ

 462 לאכימ ,בוכינר'צ

 464 לכאי ,ןמנר'צ

 464 לאומש ,ןמנר'צ

 464 ,463 ,456 ןואיל ,סנר'צ

 478 ,152 ,36 ,21 ,19 תפרצ

 365 ,132 הינאפ ,תפרצ

 128 ,127 ןבואר ,תפרצ

 מ
 215 הנח ,.ק

 364 (רפכ) יקשיללואק

 419 עבש-תב ,ןמפואק

 419 הטיג ,ןמפואק

 362 (ןייסאר) סָפואק

 422 .ו ,סאקצנואק

 416 ,396 ,395 ,391 ,150 ,146 גנירפואק
 338 (רפכ) ןאשואק

 439 ,427 ,382- 380 (רעי) דלאוורזיאק

 368 סאסקלא ,סוי'ציווליאק
 253 סיריאק

 307 אבא ,ןאק

 307 ןרהא ,ןאק
 307 בייל ,ןאק

 248 לשעה ,בק

 269 סילבק

 372 הלא ,ןגק
 368 הוח ,ןגק

 177 ,171 ,168 אנח ,ןגק

 302 הנימ ,ןגק

 168 הקבר ,ןגק

 38 המלש ,ןגק

 243 לאכימ ,ץיבונגק

 293 (קישירט) ןוטנגק

 293 המורפ ,ןוטנגק

 278 בייל ,יקסנגק

 303 חנ ,ןישודק
 11 .ג ,(ןישודק) שידק
 248 ןמלק ,ץיבשידק

 55 ,53 ,52 ,42 ,29 ,28 סארטפ ,סאנויליבוק

 33 סויליבוק

 478 לבוק

 256 (ץיבורדג) ץנלבוק

 168 .כ ,ץנלבוק

 476 ,449 קחצי ,יקסלבוק

 329 לדנמ ,יקסלבוק
 463 ץיבונבוק

 ,476 ,469 ,449 ,448 ,169 ,37 ,32 אבא ,רנבוק
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 339 (באז) לוולוו ,יקסנירבוק
 ךליאו 481 ,342 ,341 קסרבוק

 319 קיזייא ,יקסרבוק

 35 ןגוק

 424 היליפויט ,הנ'ציברדווק

 260 סירדווק

 173 ,168 בקעי ,הווק

 352 .א ,סוקטיווק

 354 (השרוח) יאי'ציווק

 312 סוי'צירווק

 312 הביל-הנח ,קינב'זוק

 357 ,307 ,209 ,185 ,40 (רעי) י'זוק

 425 (רפכ) יאי'זוק

 378 ,116 ,86 ,66 יקסבולזוק

 334 (ןיטיוושופ) יקסבולזוק

 422 הגלוא ,הנימזוק
 177 ,168 (בד) .ב ,טוק

 421 סארוטקיו ,הגרוטוק

 421 הנלה ,הנגרוטוק
 261 בייל-דוד ,ראילטוק

 457 סלטוק

 389 הנטוק

 425 סוינורב ,הקטוק

 465 ,37 בשיביוק

 424 (רפכ) יאנייוק

 319 ךורב ,ןמפיוק

 305 עבש-תב ,ןמפיוק

 305 הטיג ,ןמפיוק

 28 ךירא ,ךוק

 ךליאו 481 ,342 ,338 ,259 לוק

 371 (רפכ) יאלוק

 104 .ב ,קבלוק

 342 לאכימ ,סירבלוק

 469 ןרהא ,ינדולוק

 385 רב ,רנדולוק

 457 ,455 אדנולוק

 368 ,227 השקולוק

 423 ,422 הבוטלוק

 305 םירמ ,יקסיילוק

 368 המלש ,קי'צנילוק

 295 סוי'ציווקילוק

 258 (ד'זרוג) ןמלוק

 199 קיזייא ,יקצינפלוק

 344 (ןאשרוק) סיקצלוק

 388 ,316 ןשלוק

 352 ,264 (רעי) לודמוק

 456 (היסור) ומוק

 247 אסמוק

 261 סיפמוק

 99 יקסבורמוק

 320 (דאיס) ןוק

 313 לוולוו-םייח ,רסיוונוק

 345 (ןאדייק) סיגינוק

 328 ,327 (רעי) יאיקשיגינוק

 370 הנוי ,סגינוק

 370 לשיר ,סגינוק

 174 (רפכ) יכוינוק

 384 והילא יקסרוינוס
 37 .מ ,יקצינוק

 217 ןישינוק

 37 הקסבוניטנטסנוק
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 294 קחצי ,ץיברוקנוק
 265 ץאנגיא ,ץיבופוק

 423 הרש ,ץיבליפוק

 243 היסח ,ץיבוליפוק

 ךליאו 481 ,343 ,342 ,280 ,264 קושיפוק
 311 קחצי ,ןמלפוק

 65 לאכימ ,ןמלפוק

 268 עשוהי ,יקסנלפוק

 269 ,242 בקעי ,יקסנלפוק

 242 לטומ ,יקסנלפוק

 ךליאו 481 ,343 ,304 ,280 הוו'צפוק

 365 (הבודאש) רפוק

 350 (רעי) ירפוק

 129 ןועמש ,ץוק

 248 ,247 סילאב ,סאקסוא'צוק

 286 םירמ ,ןיקצוק
 ךליאו 481 ,343 ,240 הקשיטקוק

 130 ,129 םירמ ,הלקוק

 280 השמ ,יקסנאילקוק

 322 ,243 לאימחרי ,ברוק
 363 (רפכ) הקסרקוק

 156 ,152 בונאגרוק

 331 ,330 (רעי) הבונאגרוק

 273 סאקסואדרוק

 52 ןטסורוק

 225 טרוק

 343 ןאיבוטרוק

 240 בד ,ןירוק

 37 .ח ,יקצירוק

 236 .ש ,קי'צנאילרוק

 249 תידוהי ,ןרוק

 352 היסח ,לדאנ-ןרוק

 286 בייל ,סרוק

 34 ,33 קסרוק

 281 סיגלא ,סאקסרוק

 259 קושיפרוק

 258 (ד'זרוג) ןמפרוק

 476 ,475 (לזייר) הק'זור ,קא'צרוק
 347 (ןאדייק) סיטוקרוק

 ךליאו 481 ,344 ,274 ,247 ילקרוק

 ,345 ,344 ,333 ,285 ,284 ,210 ,196 ןאשרוק

 ךליאו 481 ,3

 288 ,287 סאצניו ,סילאישרוק

 ,340 ,297 ,286 ,285 ,101 ,100 ,31 ,24 ראדישוק

 ךליאו 481 ,463 ,426 ,377 ,5

 297 קחצי ,ץיבלשוק

 349 (םלק) יקסבלשוק

 211 (ילוואש) יקסבלשוק

 34 (אפור) רינשוק

 318 לחר ,רינשוק

 421 רנשוק

 288 ,287 סילוי'זק

 419 היליפויט ,הטייקסואלזק

 228 הנייקסואלזק

 ,348 ,315 ,313 ,176 ,170 ,104 ,101 הדור-ולזק

23 
 32 (תורעי) ןזק

 243 ,242 בונזק

 288 סיסאטס ,סאקסואטק

 388 'ץיטק

 368 (רעי) סוקטק

 ,358 ,343 ,305 ,304 ,280 (קושיקטק) סקשיקטק
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 ךליאו 481 ,463 ,454 ,279- 277 ,213 טרביק

 34 .ח ,יקסרביק

 385 ילויוויק

 170 האל ,לזיק

 132 המלש ,לזיק
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 430 ,384 ,104 ,100 ,72--70 לטיק
 ,106 ,100 ,99 ,87 ,40 ,37 ,31 ,24 ,23 ןאדייק

2, 170, 243, 254, 257, 260, 262, 286, 

4, 326, 345 -347, 352, 368, 377, 424, 
 ךליאו 481 ,468 ,2

 299 לואש ,יקסנדייק

 225 .כ ,רזייק

 331 ,329 ,40 (רעי) גנילרזייק

 255 סאנוי ,סירייק
 419 (רפכ) יאנרייק

 393 ליק

 423 היפוס ,הננוילרו'צ-הטייטנמיק

 389 ,388 ןטניק

 133 םהרבא ,ןיסיק
 187 .י ,ןיסיק

 424 .פ ,ןיסיק
 478 ךאלפיק

 456 ,37 (ךלפ) בוריק

 52 ,25 דרגבוריק

 286 ('בג) רנ'זריק

 364 ןושרג ,קינ'ציפריק

 131 יבצ ,שריק

 254 דוד ,ןושריק
 382 ןימינב ,רנשריק

 382 ריאמ ,רנשריק

 341 היתב ,בונבלק

 237 לחר ,הירבלק
 ךליאו 481 ,348 ןאיבולק

 386 ,385 ,380 ,132 הגולק

 85 ןימינב ,ןמגולק

 211 .מ ,ןמגולק

 211 .י .ש ,ןמגולק

 329 'זדולק

 ךליאו 481 ,421 ,348 ,313 ,149 הירוולק

 358 (םיחא) יקסירוולק

 478 'זולק

 312 קינולק
 424 היראמ ,הטייסולק

 368 הבוהא ,רולק

 383 המלש ,ןוזלק
 ,388 ,387 ,365 ,349 ,348 ,288 ,287 ןאיניטלק

 ךליאו 1

 324 (קיסס) סניטלק

 294 ןמלז ,וק'צאילק

 294 םייח ,וק'צאילק
 279 ץרפ ,וק'צאילק

 281 םייח ,בונבילק

 35 (תוחא) יקסנבילק
 464 ,463 הטיג ,יקסנבילק

 37 .ח ,יקסנבילק

 168 .ל ,יקסנבילק

 465 ,463 םחנמ ,יקסנבילק
 460 ,459 הנייש ,יקסנבילק
 252 'זדילק

 425 ,228 סאפלודא ,הביילק
 209 השאמ ,ןיילק

 37 .א ,רניילק

 לממ האר - הדפיילק

 465 המילק

 63 ,52 ,40 ,25 ,22 סיטיימילק

 129 סחנפ ,פילק
 38 .י ,סוי'צילק

 ךליאו 481 ,349 ,309 ,282 לוקילק
 381 (רויאמ) רללק

 ,349 ,284 ,267 ,266 ,238 ,237 ,223 ,196 םלק
 ךליאו 481 ,425 ,421 ,367- 3:65 ,0

 424 ,286 קחצי ,יקצימלק
 360 הנימ ,ץיבונמלק

 366 לאומש ,ץיבונמלק

 326 הינוס ,שדב-יקסנמלק
 224 קחצי ,גרבנלק

 420 סוירדנא ,הרדנלק

 362 (רפכ) יאיונלק

 336 (רפכ) קושינלק

 297 יאנְגלק

 341 הנייקסואסלק

 321 (רעי) יאקנינסלק

 321 ,143 קצלק

 269 קלק
 226 רלק

 ךליאו 481 ,363 ,350 ,349 יאמק

 209 ,202 .א ,רבמק

 35 .מ ,רבמק
 391 ,385 ,384 ,126 היפוס ,רבמק

 320 סיטיימק

 463 (הרייע) הקיימק

 368 הינוס ,יקצינימק

 66- 64 סאקסנימק

 367 סאנגיא ,סאקסנימק

 351 סוינורב ,סאקסנימק

 477 הנימ ,יקסנימק

 425 ףסוי ,ץנימק

 341 (ןאיבוטיצ) ץינמק

 424 (רפכ) סיקשיפמק

 242 ילתפנ-ןרהא ,זרמק

 242 בייל ,זרמק

 257 ,256 (רעי) הנזי'צרמק

 464 הדנק
 212 טידנק

 45 הנק

 261 רשא ,רוטנק

 304 הדלוג ,יקסבורוטנק

 466 ,456 ריאמ ,ץיבורטנק

 336 (ןאיגנולפ) השזָאינק

 176 ,149 ,22 גרבסגינק

 247 ייקוינק
 457 (הנחמ) לָנק

 243 בקעי ,ןיטסק

 241 (םגא) הניטסק

 463 (זוחלוק) יקסגיחיסק

 328 (ןגנאלופ) ןיסק

 214 (ילוואש) ןיסק

 209 הטיא ,ןיסק

 323 סאנארפ ,סיטיארפסק

 299 סוי'ציבורפסק

 329 ('זבינופ) סוי'ציוורפסק
 245 סיקסרפסק

 307 קחצי ,ריילופק

 237 סינאיפק

 170 .ב ,טיפק

 477 ,176 ,168 היבצ ,טיפק

 132 לאומש ,טיפק

 207 ,204 ,195 ןמלז ,שוילפק

 129 המלש ,קינשוילפק

 32 לאומש ,יקסנילפק

 216 (ילוואש) ןלפק

 388 (לליש) ןלפק

 216 ('בג) ןלפק

 129 םהרבא ,ןלפק

 214 ,189 םירפא ,ןלפק

 421 .ד ,ןלפק

 267 ןהכה עשוהי ,ןלפק

 113 קחצי ,ןלפק
 424 תידוהי ,ןלפק

 ,93 ,91 ,84 ,79 ,70-67 ,14 ,13 לארשי ,ןלפק

0, 105, 107, 126, 129, 131, 147, 182, 

 אטיל תודהי

451 ,427 ,387 ,377 ,6 

 369 עביל ,ןלפק
 424 םולש ,ןלפק

 120 ,119 הקבר ,קלומ-ןלפק
 275 היסוד ,קי'צשרומ-ןלפק

 261 היח ,סיוורימ-ןלפק

 266 הינמ ,רלדיפ-ןלפק

 385 דוד ,יקסנלפק-ןלפק
 388 ,301 גילז-םייח ,יקסנלפק
 137 ,79 ןפק

 477 ,476 קחצי ,(בישק) יקסב'צפק
 478 ,405 ןיסירפק

 301 ןויצנב ,בצק
 187 .ג ,בצק

 238 לחר ,בצק

 213 ,209 ללה ,הבו'צק

 319 סאזוי ,סאקסואילי'צק

 337 םייח ,ןיצק

 35 .י ,גרבנצק

 187 .א ,ןגובנלנצק

 50 קחצי ,ןוסלנצק

 257 (רמוכ) סְנ'ָצק

 284 .ס ,סיק'צק

 322 הקבר-הינה ,יקסניגר'צק

 221 קיווייל ,יקסניגר'צק

 421 .ש ,יקסניגר'צק

 380 (הגיר וטיג דקפמ) הזוארק

 220 (ילוואש) ץיברק

 319 סחנפ ,ץיברק

 302 םירפא-המלש ,יקציברק

 338 ,336 ןימינב ,קינלברק

 337 ,336 בקעי ,קינלברק

 342 (קושיפוק) הטייד'זגרק

 464 אדנַגרק

 465 ,38 ,33 .וו ,סילאיוורק

 311 בד ,ץיוורק

 ךליאו 481 ,465 ,351 ,350 'זורק

 464 דוד ,לורק

 425 .פ ,םורק

 362 הקבר ,םורק

 ךליאו 481 ,352 ,351 ,298 ,264 ןורק
 206 .מ ,ןורק

 309 ,282 ייספוא ,דלוגנורק

 348 םהרבא ,ןוזנורק

 37 אבול ,קינורק

 371 ,309 ,308 ,260 ,257 ןבואר ,קינורק
 419 סאנאטנא ,סאסורק

 419 היראמ ,סאסורק
 478 ונסורק

 348 ,229 ,57 .מ ,סוי'ציוופורק

 216 ,192 קי'צרא ,קינפורק

 322 לרב ,קינפורק

 283 סישפורק

 481 ,463 ,352 ,262 ,260 ,257 ,254 ,24 קורק
 ךליאו

 ךליאו 481 ,352 ,284 קּורק

 370 לדנוז ,קורק

 ךליאו 481 ,373 ,353 ,284 יקורק

 ,230 ,204 ,199 ,194 ,192 ,191 ,186 לרב ,ןוטרק
22 

 367 (רפכ) הלקוטרק

 ,309 ,283 ,282 ,263 ,262 ,258 ,22 הגניטרק

0, 323, 326, 327, 336, 338, 342, 353, 
 ךליאו 481 ,462 ,456 ,371 ,4

 177 ,35 .א ,רמשטרק

 464 דוד ,ביישובירק

 337 יכדרמ ,רגירק

 229 ,228 סאטאמ ,סירגירק



 טיל תודהי

 462 לקנעי ,(ןלפק) יקסוו'זירק

 224 רזיירק

 420 רתסא ,לגניירק

 348 ,335 ,314 השנמיבד ,לגניירק

 ךליאו 481 ,354 ,332 ןי'צנירק

 423 סאדלו ,סאקסני'צנירק

 311 םחנמ ,יקסנטשקירק

 418 (רמוכ) סאנוי'צשקירק

 426 הינורב ,הנ'ציבפטשירק

 426 סאמיס ,הנ'ציבפטשירק

 405 לאומש-תירק

 52 לרק

 229 הדלז ,ןפוש-לרק

 243 סיריגלרק

 457 דנלניפזולרק

 418 היסטס ,'ץיבולרק

 418 קשיצנרפ ,'ץיבולרק

 324 (קיסס) סאנוילרק

 42 סוילרק

 35 (ךרוע) ןילרק

 462 (הנבוק) ןילרק

 100 הטא ,ןילרק

 236 ,38 .י ,שימרק

 462 (החפשמ) רמרק

 335 (קושיווליפ) רמרק

 390 דרפלא ,רמרק

 105 ,64 ,42 ,28 ,22 סנה ,רמרק

 366 המלש-םייח ,רמרק

 329 הנח ,רמרק

 329 השמ ,רמרק

 287 יבצ ,רמרק

 350 והילא ,ןמרמרק

 424 ,423 ,9 יכדרמ ,יקסבונרק

 275 השמ ,(ןרק) יקסבונרק

 424 ,423 העופ ,יקסבונרק

 424 ,423 יתור ,יקסבונרק

 418 הטבזילא ,הטייקסואסרק

 418 הלנורטפ ,הטייקסואסרק

 294 ןימינב ,יקסבוסרק

 294 הגיפ ,יקסבוסרק

 465 ,457 קוסרק

 296 ןטסרק

 461 ,457 ,456 ,37 קסראיונסרק

 420 סאזוי ,סאקסואפרק

 458 (זוחבוס) הבופרק

 418 (רכיא) 'ץיבופרק

 477 הקבר ,סקניפרק

 338 סארטאיפ ,סוי'ציפרק

 189 הינ'ז ,לפרק

 16] לשאב ,וקפרק

 308 (קינסומ) רמ'צרק

 רמשטרק האר - .א ,רמ'צרק

 307 ןרהא ,רמ'צרק

 332 הנייש ,רמ'צרק

 299 סירמ'צרק

 363 בקעי ,קרק

 162 ,77 בוקרק

 ךליאו 481 ,355 ,354 ,331 ,329 הבוניקרק

 ,168 ,165 ,157-154 ,113 סחנפ ,יקסבוניקרק

15 

 351 ינאילקרק

 187 .ל ,ןילקרק

 263 יאי'צושק

 ר

 352 (קורק) הל'הבואר

 224 בקעי ,ינבואר

 224 הבויל ,ינבואר

 424 ,358 ,168 סיראוודנודואר

 ךליאו 481 ,355 הנודואר

 365 (רפכ) הקשידואר

 170 ,165 ,162 ילא ,קוזואר

 97 ,91 ,67-65 ,20 הקואר

 311 השואר

 85 ץיבוניבר

 208 (ילוואש) ץיבוניבר

 185 קיזייא ,ץיבוניבר

 65 ,64 םירפא ,ץיבוניבר

 132 המולב ,ץיבוניבר

 292 .י ,ץיבוניבר

 ,126 ,105 ,100 ,97 ,93 ,80 ,13 .א .י ,ץיבוניבר
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 137 בקעי ,ץיבוניבר

 248 לדנמ ,ץיבוניבר

 320 יכדרמ ,ץיבוניבר

 34 .ש ,ץיבוניבר

 19 ,16 ,15 ,13 ,9 בקעי ,ןוסניבר

 469 ףסוי ,יקסלבר

 342 .י ,סאקסואגר

 32 חרז ,יקסבוגר

 423 הנקסלוגר

 423 .א ,הנשייגר

 476 הצואדר

 ,209 ,208 ,206 ,196 ,195 ,189 ,130 קושיליוודר

5, 228, 229, 284, 333, 355 -357, 364, 

 ךליאו 481 ,463 ,8

 357 סילנומנ-נ''ע-קושיליוודר

 462 סוי'ציוודר

 267 (הלקודיו) סוי'ציוודר

 424 הגלוא ,הנקסנמודר

 ךליאו 481 ,357 קיידר

 241 ןידר

 359 סקילפ ,יקסנקסידר

 152 ףלודור ,ףידר

 457 אקבוזבור
 96 ןבואר ,ןיבור

 35 .ב ,ןוזניבור

 34 .מ ,ןוזניבור

 316 ןימינב ,ןוסניבור

 168 השמ ,ןוסניבור

 168 ,166 הרש ,ןוסניבור

 344 לטוג ,ןייטשניבור

 295 ןבואר-םייח ,ןייטשניבור

 216 ,201 לדנמ-םחנמ ,ןייטשניבור

 192 ,186 לבייפ ,ןייטשניבור

 ,464 ,461 ,452 ,450 ,449 ןבואר ,ןייטשניבור

15 

 476 הנבור

 102 .פ ,קי'צנבור

 ךליאו 481 ,358 ,357 ,329 הבוגור

 312 הנייח ,יקסבוגור

 263 יאי'ציאדור

 283 הנליא ,הדור

 276 יקשיודור

 314 יור'זדור

 ךליאו 481 ,419 ,358 ,305 ,304 ,280 ןימדור

 165 לרב ,ןמדור

 35 .מ .ש ,ןמדור

 יקינדור האר - (תורעי) יקצינדור

 464 והילא ,יקצינדור

 38 היעמש ,יקצינדור

 171 (הרייע) קינדור

 341 רזעילא ,קינדור

 228 .ו\ ,קינדור

 220 אנוח ,קינדור

 185 ףסוי ,קינדור

=|9 

 220 ,185 יכדרמ ,קיגדור

 ,165 ,163 ,160 ,157 ,152 ,32 (תורעי) יקינדור

6, 168 -171, 173, 174, 177, 319 
 421 רתסא ,ץיבוקדור

 42 לוור

 382 ,380 ,379 םייח ,זור

 220 (ילוואש) יקסבוזור

 463 והיעשי ,יקסבוזור

 423 (רפכ) יאי'זור

 225 ןטיזור

 373 םהרבא ,ןיזור

 270 שריה ,ןיזור

 173 ,169 ,168 ףסוי ,ןיזור

 168 .ש ,ןיזור

 363 (קושיקר) ץיבוקניזור

 300 לאומש ,ץיבוקניזור

 ךליאו 481 ,358 הילזור

 460 הדוהי ,ןמזור

 ףסוי ,ןיזור האר - ףסוי ,ןזור

 142 לבייפ ,ןזור

 132 אגרש ,ןזור

 310 ,286 ,240 יבצ ,םיובנזור

 132 רכששי ,טלבנזור

 423 .א ,םוילבנזור

 95 ,68 ,43 ,39 ,28 ,27 דרפלא ,גרבנזור

 419 הלב ,גרבנזור

 351 לאקזחי ,גרבנזור

 419 השמ ,גרבנזור

 424 הנורב ,סגרבנזור

 424 סאנוי ,סגרבנזור

 202 הטיג ,יקסנזור

 202 (אפור) לטנזור

 462 הנא ,לטנזור

 366 ןואיל-הירא ,לטנזור

 456 באז ,לטנזור

 130 הוח ,לטנזור

 217 לאיכלמ-חנ ,לטנזור

 132 לאומש ,לטנזור

 112 יקצינ'זור

 314 דוד ,דלפנזור

 477 ,476 לחר ,גייווצנזור

 127 .ג ,ץנרקנזור

 425 .מ ,ץנרקנזור

 100 טור

 241 המלש ,גרבנטור

 246 המלש ,(ץיבונזכ) גרבנטור

 245 סוי'ציוואיקטור

 213 ,212 (ילוואש) ןייטשטור

 456 םהרבא ,ןייטשטור

 273 ,272 ריאמ ,ןייטשטור

 168 הדירפ ,ןייטשטור

 373 .ב ,דלישטור

 373 ןימינב ,דלישטור

 313 קחצי-לארשי ,דלישטור

 סיראוודנודואר האר - ףיוה-רעטיור

 204 הרש ,ץילארשי-ךור

 204 דניקכור

 268 השמ ,םור

 448 אמור

 378 (רעי) ילובמור

 478- 476 ,472 ,471 ,22 הינמור

 ךליאו 481 ,359 ,358 ,286 ,24 קושישמור

 462 (הנבוק) יקשישמור

 229 הקשמור

 215 ,214 ,204 ,196 ,187 הרש ,יול-ןור

 170 (תרתחמה שיא) רדנור

 347 ,345 םייח ,רדנור

 311 לדוי ,רדנור
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 388 סּור
 65 .ל ,יקסבוטסור
 405 קוטסור

 389 ,388 הנסור

 341 (ןאיבוטיצ) סאקצְסור
 57 סקור

 407 ,406 (הנחמ תלהנמ) תּור
 464 (החפשמ) קינזר
 335 ,334 םהרבא ,קינזר
 243 והילא ,קינזר
 186 .ה ,קינזר

 476 ןסינ ,קינזר

 333 שריה ,לימחר

 309 ןמלק ,לימחר

 465- 463 והילא ,ץיבלימחר

 228 זוג ,רנטר

 171 ,168 ,161 דוד"םייח ,רנטר
 168 .י ,רנטר
 170 ,137 ,72 ןועמש ,רנטר
 369 (רפכ) קוביר

 48 ,28 פורטנביר
 392 גרביר

 ,47 ,45 ,44 ,42 ,41 ,39 ,37 ,28 ,23 ,22 הגיר

8, 78, 87, 96, 100, 105, 110, 131, 132, 
2, 180, 188, 190, 191, 198, 206, 212, 
5, 226, 327, 377 -382, 398, 427, 429, 
1, 432, 435, 437, 439, 463 

 133 ףסוי ,ןי'זיר
 ,342 ,331 ,308 ,292 ,291 ,288 ,285 הבוטיר

 ךליאו 481 ,360 ,9
 38 ןושרג ,סאווטיר
 340 סטיווייר
 200 ךינה ,זייר

 370 (טניווריש) ןמזייר
 462 ןמלז ,ןזייר
 244 הדורטייר
 170 ןמכייר

 169 השמ ,ןמכייר
 299 המייר

 332 ,265 ,264 .ב ,סונייר

 359 ,303 ,302 ,292- 290 ,246 (רעי) יאינייר
 273 סינייר
 113 רכז ,סנייר

 130 אנימ ,סנייר

 225 .א ,טרנייר

 ,310 ,286 ,282 ,281 ,240 ,37 (אנח) ןנחלא ,ףייר
272 

 310 ,240 הרש ,יקצייר
 420 השאמ ,ןמכיר
 308 ןנח ,ןאמיר
 478 בוגאמיר

 319 סאזוי ,סוקמיר

 319 סאנוי ,סוקמיר
 202 (ילוואש) רמיר

 243 ינאשמיר

 320 סאסנופלא ,השמיר
 422 .פ ,השמיר
 463 יקסנוזדניר
 339 ,257 יאנוקניר

 424 סאדאלו ,סוי'ציוואיקניר
 340 בקעי ,רניר
 284 לדנוז-קחצי ,ףיר
 284 ,283 לארשי ,ףיר
 265 לטומ ,קיר

 282 ןיזוקיר

 329 םהרבא ,סלקיר

 322 בקעי ,הבלר
 351 ילתפנ-תומר

 ךליאו 481 ,360 ,329 ,326 הלוגימר

 360 םייח ,יקסלוגימר

 425 (רכיא) סאקסואנמר

 360 סיסאטס ,סיקשַמר
 360 סיזאק ,סיקשמר

 225 ,188 ,57 ,52 ,42 ,39 ,29 ,28 ןאירדא ,ןלטנר

 ,259 ,253 ,240 ,210 ,108 ,78 ,24-22 ןייסר

7, 296, 305, 317, 318, 341, 349, 350, 
2, 355, 360 -362, 368, 370, 406, 421, 
 ךליאו 481 ,456 ,449 ,3

 329 בקעי ,ןסר

 329 לחר ,ןסר

 161 השמ ,פר

 170 םהרבא ,יקסבופר

 247 ריאמ ,טרופופר

 170 הירא ,הקייפר
 250 באז ,וקייפר

 464 השמ ,טרופפר

 229 ,189 סליבופ ,סי'צר

 325 גילז ,יקסבוק'צר

 326 לאקזחי ,יקסבוק'צר
 423 ,249 (יקליוו'זרא) סוי'ציווקר

 37 .א ,סנוקר

 424 סאזוי ,סוי'ציוואיקר

 209 ,208 ,190 ,189 (יקשיפרק) הביקר

 ,294 ,249 ,243 ,237 ,41 ,35 ,24 ,23 קושיקר

8, 319, 322, 325, 331, 332, 338, 343, 
 ךליאו 481 ,463 ,363 ,362 ,350 ,9

 322 (רפכ) יאנקר

 269 ,237 (רעי) השר
 464 ,457 ,454 (הנחמ) יטושר

 57 ,56 ,51 ,29 סיסאטס ,סיקיטשר
 478 ןופשר

 229 ,208 וקשר

 ש

 ,364 ,316 ,315 ,302 רנרוזרודואית ,ואש
7 -390 

 י'ציבדואיש האר - י'ציבדואש
 ךליאו 481 ,363 הנידואש

 333 (רעי) יאינידואש

 54 .ק ,סילואש

 161 חספ ,רטאש

 280 רזעילא ,תלובש

 452 (ץיברלופ) רואמ בקעי י''בש
 254 הנימ ,ץיבלבש

 133 ןימינב ,ןובלסבש

 133 הליב ,ץיבונתנ-ןובלסבש
 ךליאו 481 ,364 ,363 ,24 הבודש

 298 ריאמ ,הרודש

 466- 462 ,460 דוד ,ץיבונכדש
 463 ,454 סקמ ,ץיבונכדש
 180 ,179 וש

 133 ריאמ ,בוש

 214 ,189 ,185 השמ ,בוש
 272 (קשיבוקליו) טרבוש

 465 המלש ,םגוש
 315 (רפכ) יטנַגוש

 423 ,422 הנא ,בווש
 423 הינאפ ,בווש

 423 ,422 הליצ ,בווש
 395 ןזואהבווש

 368 סאבולצנוו ,סיקסניבווש
 419 (רפכ) יאנורטיווש

 367 רצייווש

 367 (רפכ) הליווש
 302 הנח ,רליווש

 ,47-45 ,43- 39 ,33 ,31 ,28 ,25- 22 ,16 ילווש

 אטיל תודהי

2, 55, 59, 64, 70, 73, 76--78, 91, 129, 138, 

2, 230-183, 235, 237, 248, 249, 252, 

0, 266, 268, 282 -284, 286, 287, 292, 

3, 300, 301, 307-305, 328, 334-332, 

7, 341, 343, 344, 348, 349, 351, 352, 

7, 364 -369, 380, 382, 384, 392, 394, 

8, 406, 418, 420, 421, 425-423, 

7, 432, 433, 436, 452-450, 455, 

6, 461, 465, 470, 471, 475, 476, 481 
 ךליאו

 478 סוילווש
 ךליִאו 481 ,364 ןלווש
 225 טדנווש

 291 (ינמרג) טנווש

 419 יאטנווש

 269 (רעי) הפוטנווש

 296 (רעי) ינ'צנווש

 481 ,390 ,387 ,365 ,364 ,302 ,301 הנשקווש
 ךליאו

 253 (ינמרג) ץרווש

 2715 (ינמרג ןיצק) ץרווש

 35 (סדנהמ) ץרווש

 288 (ופאטשיגהמ) ץרווש

 35 לאיחי ,ץרווש

 170 ,166 הביל ,ץרווש

 403 ,397 ,14 .ל ,לאינד-ץרווש

 130 הלא ,ץיבלאומש-ץרווש
 363 הטיא ,גרבצרווש

 386 רטלו ,הצרווש

 320 (דאיס) טחוש
 123 והימרי ,טחוש
 260 ריאמ ,טחוש

 359 ,289 ,283 ,236 לדנמ ,טחוש
 380 השמ ,טחוש

 289 לאומש ,טחוש
 132 הדוהי ,ןמטחוש

 259 .ל ,סיוש

 286 םהרבא ,רפיוהלוש

 464 םהרבא ,ןמלוש

 168 הטיא ,ןמלוש

 243 םייח ,ןמלוש

 422 םירמ ,ןמלוש
 195 ץלוש

 345 סיצאו ,סא'צלוש

 345 סאזוי ,סא'צלוש
 345 סאפיטס ,סא'צלוש
 171 (''רימיזאק'') סאקסואמוש
 478 ילטבמוש
 381 (לבפדלפ) רכמוש
 294 םייח ,רכמוש

 294 לרפ ,רכמוש
 341 הנינ ,הקסנמוש

 362 לאירתכ ,רמוש
 314 יאקסנוש

 289 קחצי ,סוש

 450 רטסוש

 37 .א ,רטסוש

 277 םהרבא ,רטסוש

 157 .ג ,ןמרטסוש

 343 .ה ,ןמרטסוש
 225 רפוש

 481 ,368-365 ,344 ,343 ,284 ,253 ןאיקוש
 ךליאו

 366 סיקשיקוש

 351 ('זורק) סיטשקוש

 270 ,269 בקעי-ףסוי ,רוש
 147 םירמ ,רוש

 35 ןמלק ,רוש



 תומשה תתפמ

 421 םולש ,ןוזנרוש
 156 ,154 .ר ,בוחש

 ךליאו 481 ,368 ,346 ,345 טש
 392 יובטש

 ,230 ,228 ,214 ,191 ,132 ,104 ,103 ףוהטוטש

1, 382, 385, 391 -393, 396 -401, 403, 
4, 406, 408, 424, 427, 471 

 312 דוד-לכימ ,לפוטש

 78 םלוהקוטש

 132 שריה ,לקוטש

 465 ,456 םהרבא ,ץיברקוטש

 335 (קושיווליפ) סרוטש

 372 םייח ,ןייטש

 360 לסיז ,דלפנייטש

 142 םוחנת ,דלפנייטש

 323 (רפכ) קייטָש

 263 ,262 הקבר ,לטָש
 ,258 ,253 ,64 ,41 ,26 ,25 ,21 רטלו ,רקַאלטש

9, 211, 278, 282, 288, 317, 326, 348, 
3, 364 

 247 שינייב ,רלמטש

 264 סֶטֶש

 424 רדנסכלא ,םורטש
 168 .ז ,םורטש

 19 פורטש

 35 .ח ,שזרטש

 335 (קושיווליפ) סאמירטש

 225 ,206 הגנירטש
 299 הירא ,ןרטש

 299 הנח ,ןרטש

 163 יכדרמ ,ןרטש

 392 ,391 גרובסרטש

 456 (הנבוק) קרטש

 ,387 ,365 ,316 ,315 ,287 ,271 ,270 י'ציבדואיש
208 

 362 סאזוי ,הנלאיש

 229 ,210 סאקסואלדיש

 ךליאו 481 ,369 ,368 ,361 הבולדיש

 350 (הזוחא) אטשקויש

 70 רתלא ,ץיבייש
 35 ןייש

 35 .מ ,גרבנייש

 200 ,192 לרב ,ןוזנייש

 227 ,212 בד ,ןוזנייש
 334 לאומש ,רייש

 257 (רפכ) הליש

 גורקדייה האר - הטוליש

 248 סילאיליש

 297 (רעי) סניליש
 481 ,388 ,387 ,369 ,334 ,289- 287 ,271 לליש

 ךליאו

 238 (רעי) ינליש
 ,213 ,204 ,193 ,191 ,187 ,185 בד ,יקסנליש

1, 223, 224, 245 
 369 (לליש) סיטומיש

 132 הקבר ,לקוטש-ץיבוחמיש

 343 ,280 יאינומיש

 37 קסרומיש

 426 סאלוקימ ,סילאימיש

 56 הנא ,הטיימיש

 251 קחצי ,ץיבלמיש

 יאינומיש האר - יאנָמיש

 380 לאכימ ,ץמיש

 ךליאו 481 ,370 'ץיאקמיש

 276 (רובדיקוסיו) סוקמיש
 370 סוקמיש

 204 השמ ,רשמיש

 216 המלש ,רשמיש

 323 באז ,הלדניש

 35 (סדנהמ) רדניש

 373 לבוטניש

 רקנש האר - רקניש

 346 רבא ,יקסנאיסיש

 346 לשר ,יקסנאיסיש

 285 היער ,ןמקרב-ףיש

 343 הטיפיש

 130 הנח ,ץיבונמפיש
 458 יקסרוקיש

 ,463 ,371 ,370 ,317 ,308 ,274 ,256 טניווריש
 ךליאו 1

 317 (הינמרג) טניווריש

 357 סאטרבלא ,סילָמריש

 175 ,173 לדיא ,ןמריש

 319 ףסוי ,ץיבונכש

 137 .ל ,יקסבונכש

 265 הקנרבלָש

 275 הגולָש

 216 (ילוואש) ץיבומולש

 214 ןרהא ,ץיבומולש

 338-- 336 ןויצ-ןב ,ץיבומולש

 338 באז ,ץיבומולש

 337 ,336 היח ,ץיבומולש

 132 םירמ ,סילכימ-ץיבומולש

 306 םהרבא ,גרבסולש

 242 ריאמ"םייח ,גרבסולש

 306 רזייל ,גרבסולש

 242 לזייר ,גרבסולש

 223 .ש ,גרבסולש

 242 לאומש ,גרבסולש

 127 ףסוי ,רגניזלש

 294 ףסוי ,רפוטלש

 243 לאימחרי ,רפוטלש

 294 הנימ ,רפוטלש

 ,216- 213 ,205 ,204 ,202- 200 ,187 יול ,טילש

0, 224, 451 
 323 (רפכ) ןילָש

 306 לחר ,קומלש

 58 סאזוי ,הנלש

 226 ףלש

 113 (בר) יקסרבופלש

 346 ,345 ,37 קודצ ,יקסרבופלש

 55 ,29 סאגוי ,סיטָפלש

 סאנוי ,סיטפלש האר - סאנוי ,סיטיפלש

 269 סיסאטס ,סיספלש

 340 (ןרפ) סאקוי'צלש

 273 ףסוי ,ןאקלש

 462 ףסוי ,ילאמש

 312 ,182 הכלמ ,ילאמש

 130 קחצי ,ץיבלאומש

 161 והילא ,בולאומש

 171 ,168 ,161 היח ,בולאומש

 132 הינור ,לטנזור-בולאומש

 361 (ןייסאר) יקסבולאומש

 175 ,171 שריה ,בוקילאומש

 360 הקשימ ,סיטשקנומש

 65 ,64 השמ-בקעי ,רלקומש

 143 ,142 בקעי-לאומש ,רלקומש

 313 הנח ,יקסרלקומש

 166 (רגסמ) ץיבוקשומש

 230 ,197 סאטמש

 390 (גורקדייה) טדימש
 37 .א ,טדימש
 332 רסיא ,טדימש

 294 (ןוקשארט) רשא ,טדימש

 351 ('זורק) רשא ,טדימש
 351 ןימינב ,טדימש
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 282 .ק .ו ,טדימש

 122 .י ,טדימש

 240 (ןאימקוא) טימש

 342 (רפכ) הצנמש

 127 קחצי ,ץיבוקרמש
 478 דראהטוגנש

 252 .י ,רביינש

 226 (ילוואש) רדיינש

 253 .א ,רדיינש

 293 הדיא ,רדיינש

 133 ,113 רתלא ,רדיינש

 368- 366 הירא ,רדיינש
 344 הבוט ,רדיינש

 189 עלעבייט ,רדיינש
 35 .י ,רדיינש

 243 לאימחרי ,רדיינש
 248 הרש ,רדיינש

 465 יקסנישטודיו-רדיינש
 419 סאזוי ,סירדיינש

 419 סיסאטס ,סירדיינש

 205 ,204 .ל .ש ,ןמרדיינש

 311 אבא ,יקסלפינש

 321 רב-בד ,רצינש

 ,142 ,122 ,119 ,104-101 ,94 ,89 ,72 ,70 ץנש
5, 166, 377, 378 

 450 ,447 ,445 ,444 לואש ,רקנש

 206 .א ,ןיקסש

 217 בייל-םייח ,ןיקסש

 345 .י ,ןיקסש

 255 קחצי ,רעש
 250 סוליוודופש

 283 סוי'ציוואיקופש

 423 הנארפ ,הטייקופש

 319 (ץשודאיווס) לטפש
 394 לגיפש

 424 (רפכ) סיקשינויפש

 382- 380 הבליפש

 281 סאנאטנא ,סיגניפש
 289 יול ,ץיפש

 383 םהרבא ,ריפש
 383 ןמחנ ,ריפש

 35 (תוחא) אריפש

 102 (אפור) אריפש

 341 (רה) ''אריפש"'

 298 (קולַאי) אריפש

 196 (ילוואש) אריפש

 ,145 ,142 ,138 ,66 ,20 רעבוד-םהרבא ,אריפש
6, 217, 299, 454 

 302 והילא ,אריפש

 256 לטוג ,אריפש

 294 דוד ,אריפש

 332 (לובסופ) דוד ,אריפש

 255 םייח ,אריפש
 ,137 ,134 ,131 ,127-125 ןמחנ"םייח ,אריפש

8, 146, 156, 160 
 202 הנח ,אריפש

 289 .י ,אריפש

 143 ,142 והילא-הדוהי ,אריפש

 137 ,127 קחצי ,אריפש

 129 םוחנ-קחצי ,אריפש
 319 והיעשי ,אריפש

 419 האל ,אריפש

 142 השמ ,אריפש

 133 הדירפ ,אריפש

 97 ןבואר ,אריפש

 224- 222 ,213 ,207 .ש ,אריפש

 326 םולש ,אריפש

 465 ,456 ןועמש ,אריפש
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 299 והירמש ,אריפש

 302 האל ,קינדור-אריפש

 368 הרש ,רבולפש

 228 .א ,ןמפש

 142 םייח ,רפש

 169 ,168 (אשירג) יבצ ,רפש

 166 ןא'ז ,גנילרפש

 419 תידוהי ,גנילרפש
 217 חספ ,יקסנרפש

 239 הדוהי ,ןייטשפש
 380 יאמש ,ץש
 464 ריאמ ,קפוצש
 340 (ןרפ) בוקש

 481 ,463 ,419 ,372 ,371 ,310 ,37 ,22 דוקש

 ךליאו 481 ,372 ןאימוקש

 ,372 ,363 ,353 ,318 ,316 ,303 ,260 ,53 ,42 יקָש
 ךליאו 481 ,3

 243 (יִנר'ְזָא) סיקֶש
 56 ,51 ,50 ,29 ,סיזאק ,הפריקש
 261 דבכוי ,יקסראילקש
 261 הגייפ ,רכלב-יקסראילקש
 420 (רפכ) יאינקש

 142 השמ ,אטורקש

 258 (ד'זרוג) רש

 380 ,379 ףסוי ,רש
 168 ,132 האל ,רש

 171 ,168 ,166 הבויל ,רש

 156 ,155 ,152 ריאמ ,רש
 222 הכלמ ,רש ךליאו

 333 השמ ,רש ךליאו 481 ,372 ,351 ,267 ,253 ,78 ליוודוקש
 222 הרובד ,ץיבולורש 372 .א ,רליוודוקש
 225 רווירש 326 (הוולזדופ) קינלוקש

 תויועט ינוקית

 עיפומ הרוש דומט
 סויִאיוואטאנרב 5 הרעה 37
 בולג .א לאמשמ ,הלעמלמ ,19 ,18 ,6 88
 רברג .ב לאמשמ ,הטמלמ 6 17
 ןיול .ד ןימימ ,הללמלמ 8 146
 ייטבאב ןימימ ,הלעמלמ 6 19
 םטשנרא .ח לאמשמ ,3 הרעה 158
 ףייר הנח (תורוקמ) לאמשמ ,הטמל 200

 ןיקתיו םהרבא-השמ ןימימ ,הלעמלמ 1 22
 לוזנמוק ןימימ ,הלעמלמ 6 24
 ףייר הנח (תורוקמ) ןימימ ,הטמל 10

 טסונאפ לאמשמ ,הטמלמ 6 220
 ןיצירק לאמשמ ,הלעמלמ 4 22
 ןאיבוטשיו ןימימ ,הטמלמ 6 12
 לודנמוק ןימימ ,הלעמלמ 8 122
 י'רוקש תליהק"' ןימימ ,הלָעמלמ 5 272
 יקסנילפק ןימימ ,הלעמלמ 1 308
 לאינד-ץרווש .א הלעמלמ 8 257
 רלקמפוה .א ןימימ ,הרעה 0

 אטיל תודהי

 334 .מ ,רביירש
 242 בקעי ,ריירש

 469 ,175 ,168 ,161 השמ ,ןמרש
 302 (הבוקיול) ץיבונרש
 420 (רפכ) הלאינרש

 341 (ןאיבוטיצ) פרש
 419 (רפכ) הקרש
 101 ,100 הקרש
 289 (גירוואט) יקסבשרש
 250 שריה ,יקסבשרש
 250 לוולוו ,יקסבשרש
 250 ןבואר ,יקסבשרש
 373 ,308 ,274 ליוושש

 370 (הזוחא) יקלושש

 ת

 464 ,38 ,37 ביבאזלת

 144 .א ,ימלת

 תויהל ךירצ

 סוי'ציוואטאנרב

 בולוג .א

 רברג .ד

 ןיול .צ

 טבוב

 םטשנרא .ת

 ףייר (אנח) ןנחלא

 דניקטיו השמ-םהרבא

 לודמוק

 ףייר (אנח) ןנחלא

 טסויאפ

 ןי'צנירק

 ןאיבושיו

 לודמוק

 יי'דוקש תליהק'"

 יקסנלפק

 לאינד-ץרווש .ל

 רלקמפוה .מ
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